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 ةُساًيف  ازلزوش

 تَان يف

 ةالٓحرومِ ممتمة
 

 

 

 

 

 

 فًَ بٔ ث

 يسـَد ٔبقوش اشَإً  ٔبيب
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 اًضازخ ملدمة
 

 

 

اذلد ظل زّة اًـاؽلني واًعالت واًسالم ؿىل س َد ألًوني والٓخٍرن هحٌُا َلد وؿىل بهٓل 

 وحصحَ ٔبمجـني.

 ٔبما تـد:

ومِة اؽلسمى تؼ"ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة ذا اًىذاة ُو رشخ ممتمة الٓحر ُ  

 الٓحرومِة"، كد مقُت ٕبؿداذٍ ُحدًّا ٌَلة اًلربٓن اًىرمي اٌَلة اًـرتَة.

  ُ ًا ُمْليًَِا ومفِدًا، وؽلؤًفَ من اًـذاة وظل ٔبسبُٔل ٔبن جيـي  ذا اًىذاة ؽلن ثـَّمَ ُمََُّسر

 واًلاذز ؿَََ. ُمِجريًا، ٕاهَ ويلُّ رضل

 اذلد عل زّة اًـاؽلني وبٓخر ذؾواان ٔبن

 

 

 

 

 ٔبتو ٕاًَاش ٔبقوش سـَدي

 ه1442زتَؽ ألول  16س َداًو، 

 

 

 
3 
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 ومؤًفِا الٓحرومِة ممتمة

 

ة اؽلخون ٔبهفس من ٌَحّعاة الٓحرومِة ممتمة -1  ألمثةل نثريت اًفوائد قٍزرت ويه اًيحًو

 سِي. تبٔسَوة اًـرة والكم واًس ية اًلربٓن من ُدواًضوا

ا وتني الٓحرومِة تني واسعة حىون الٓحرومِة ممتمة -2  نخة من اؽلعّوالث من كرُي

 ُضام. الجن اٌَحُة ملين ٔبحس هنا ومن ماضل اجن ٔبًفِة ٔبهفـِا ومن اًيحو

 اؽلـروف اًرؾَين اًرمحن ؾحد جن َلد جن َلد ازلٍن مشس ُو: الٓحرومِة ممتمة مؤًف -3

 اًِجرت من سـٌلئةوج  ازيدني ةيس   زمضان يف مبىة ووزل اؽللرة من ٔبظهل بحلعاة.

 ونيُذَ اًِجرت. من وجسـٌلئة ومخسني ٔبزتؽ س ية اؽللرة يف تَستعرا وثويف مبىة هترواص 

 ؾحاذت ٔبُي اؽلرشفة، مبىة ِريص  تُت ٔبُي احلعاة تيو اًـٌَلء: تـغ كال ظل. ؾحد ٔبتو

 . وظالخ ومـازف وسُاذت
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 اؽلًؤف ملدمة
 

 َلد س َدان ؿىل واًسالم واًعالت عل اذلد. مياًرح اًرمحن ظل ثسم: )) كال اؽلؤًف

 ألحرومِة، ؽلسائي ممتمة اًـرتَة ؿؼل يف ملدمة فِذٍ وتـد، ٔبمجـني وحصحَ بهٓل وؿىل

ا وتني تُهنا واسعةً  حىون  وتـد احلَات يف تبٔظَِا هفؽ نٌل هبا ظل هفؽ اؽلعوالث؛ من كرُي

  ((، ٕاهَ كًرة جمَة ازلؾواثاؽلٌلث
 

 فَِ مسائي:

 ٕاىليف زسائهل  ملسو هيلع هللا ىلصدٔب اؽلؤًف بًخسمةل اكذداًء جىذاة ظل اًـٍزز وس ية زسول ظل اتخ -1

 اؽلَوك وكريمه. كال تـغ اًـٌَلء: ًًدلي ًلك صازغ يف ثعيَف ٔبن ًذهر مثاهَة ٔبص َاء:

 اًخسمةل [1

 اذلدةل [2

 ملسو هيلع هللا ىلصاًعالت ؿىل زسول ظل  [3

 ملسو هيلع هللا ىلصاًسالم ؿىل زسول ظل  [4

 اًضِاذاتن [5

 جسمَة هفسَ [6

 جسمَة اًىذاة [7

 ٔبما تـد"ة "ؼًف [8

 مرشوؾَة اذلد واًضىر واؽلدخ واًثياء عل زّة اًـاؽلني -2

و امس ؽلا  مسؼل: ٔبن اًـاػل امس ٌَمخَوكاث لكَحصَح كال اإلمام اًيووي يف رشخ  -3 ُو

 سوى ظل من اإلوس واجلّن واؽلالئىة وكريمه.
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َّد وزل بٓذم ملسو هيلع هللا ىلصٔبّن زسول ظل  -4 َّد وزل بٓذم وال خفر: )ملسو هيلع هللا ىلصًلوهل  س  ( زواٍ ٔبان س 

و اًعحَح.اًرتم  ذي ُو

اؽلؤمٌون من تين ُامش وتين  ملسو هيلع هللا ىلص"وؿىل بهٓل" والٓل مه: ٔبكازة اًييب  كول اؽلؤًف  -5

 ًفغ "الٓل" ٕاال ًٔلرشاف. خـميس  اؽلعَة, وال ٌ 

مؤمًٌا تَ وماث ؿىل  ملسو هيلع هللا ىلص"وحصحَ ٔبمجـني" واًعحايب ُو: من ًلي اًييب  كوهل  -6

 ر يف اإلظاتة.اإلسالم, نٌل كال اجن جح

لا كوهل  -7 هخلال من ٔبسَوة يف اًالكم هبا ًال ل فهيا ٔبما تـد: ويه لكمة ثؤىت"وتـد" ًو

 ٔبسَوة بٓخر. ٕاىل

: "ٕاّن اًـَوم لكِا تي ُو ٔبهفؽ اًـَوم اًـرتَة, كال اًس َوظي  اًيحو من اًـَوم اًـرتَة -8

 "ٕاًََمفذلرت 

 ممتمة الٓحرومِة حمكي ألتواة واؽلسائي يف منت الٓحرومِة -9
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 ٌَم  ًخبًٔف وما اًالكم
 

: حنو ،امسني من ًخبًٔف ما كيبٔ و  بًوضؽ اؽلفِد اؽلرهة اٌَفغ ُو اًالكم: )) كال اؽلؤًف

 ((ًسد كام :حنو ،وامس فـي من وبٔ  ،كامئ ًسد
 

 فَِ مسائي:

 اًالكم ًلة: هعق مفِم -1

 اٌَفغ اؽلرهة اؽلفِد بًوضؽ :اًالكم يف اظعالخ اًيحات ُو -2

 اًالكم اًيحوي التد فَِ ٔبزتـة ٔبموز: -3

و ًلة: اًعرخ واًريماٌَفغ  [1  ُو

اؽلض متي ؿىل تـغ احلروف اًِجائَة، نًزد  ويف اظعالخ اًيحات: ُو اًعوث

رح بٌَفغ اإلصازت واًىذاتة خفوازلال.  اًَاءمثاًل، فٕاهَ ظوث اص متي ؿىل اًزاي و 

ٌل مما ًُس تَفغ. فال   الكمًا ؾيد اًيحات. سمىج وحنُو

 يشءؿىل  يشءاؽلرهة ًلة: وضؽ  [2

ًسد( )کحات: ُو ما حرهة من لكمخني فبٔنرث. خفرح بؽلرهة اؽلفرذ ويف اظعالخ اًي

 فال ًلال هل الكمًا ؾيد اًيحات.

و ًلة: ما اس خفِد من ؿؼل ٔبو مال [3  اؽلفِد ُو

 ىؿَهيا حبَر ال ًحل ثويف اظعالخ اًيحات: ُو ما ٔبفاذ فائدًت اتمًة حيسن اًسىو 

 بٓخر. يشءًاًسامؽ مٌخؼرًا 

و ًلة: اًوالذت [4  بًوضؽ ُو

  اظعالخ اًيحات: بًوضؽ مراذٍ ٔبدد ٔبمٍرن:ويف

و ٔبن ًلعداًلع (1  اؽلخلكم ٕافاذت اًسامؽ د، ُو
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 ُو ٔبن ٍىون اًالكم من الكم اًـرةاًوضؽ اًـريب، و  (2

 : اًؼاُر ٔبن مراذٍ بًوضؽ "اًوضؽ اًـريب"كال اًعّحان 

  كامئٌ  ًسدٌ : حنو امسني، من ًخبًٔف ما ٔبكي -4

  ًسدٌ  كام حنو: وامس، فـي من ٔبو

ُ   فوُؾر  ذا ٔبن اًالكم ال ًخبًٔف من فـَني وال من حرفني وال من فـي وحرف وال من 

 من امس وحرف.

 اؽلرهة س خة ٔبهواغ: -5

 ، ٕاًََمن اؽلضاف واؽلضاف  :ٔبي ،اؽلرهة اإلضايف [1

 ظلِ  حنو: ؾحدُ 

 من اًيـت واؽليـوث )من اًعفة واؽلوظوف(،  :ٔبي ،اؽلرهة اًحَاين [2

 مجَةلٌ  حنو: فىرتٌ 

 من اًـعف واؽلـعوف،  :ٔبي ،اؽلرهة اًـعفي [3

 واٍهنازُ  حنو: اٌََيُ 

 ، ري مـياُاَثل من لكمخني جتـي لكمة واددت مؽ  :ٔبي ،اؽلرهة اؽلزيج [4

و امس اًحسل بٍمين  من "حرض وموث" حنو: حرضموث، ُو

و ألؿداذ من ٔبدد ؾرش  [5  جسـة ؾرش ٕاىلاؽلرهة اًـدذي ُو

 ، ٕاًََمن اؽلس يد واؽلس يد  :يبٔ  ،اؽلرهة اإلس ياذي [6

 كامئٌ  وسًدٌ  خاء ًسدٌ  حنو:

واؽلرهة اإلس ياذي ٌسمى مجةًل والكمًا ؾيد اًيحات، وما سواٍ من اؽلرهحاث ال ٌسمى 

 .مجةًل والكمًا ؾيد اًيحات
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 ُياك ٔبهواغ من ادلةل، مهنا:  -6

 واخلرب،  إ ما حرهة من اؽلحخد ادلةل اإلمسَة ويه [1

 حنو: ًسٌد مجٌَي 

 واخلرب،  إ ٔبو مما ٔبظهل من اؽلحخد

 ٕاّن ًسدًا مجَيٌ حنو: 

 خاء ًسدٌ حنو: ما حرهة من اًفـي واًفاؿي،  ادلةل اًفـََة ويه [2

 من اًفـي وانئة اًفاؿي، ٔبو 

 ًُيرَص اؽلؼَومُ حنو: 

، ٔبو   من اًفـي اًياكط وامسَ وخرٍب

 حنو: اكن ًسٌد كامئاً 

 اًيت ثلؽ يف اتخداء اًالكم،  ادلةل اإلتخدائَة ويه [3

ِ  اًَْحْمدُ ﴿ نلوهل ثـاىل: اًَِمنيَ  َزِةّ  غِلر ـَ  ] 2اًفاحتة: [ ﴾اًْ

مبا كدَِا يف  زياء اًالكم ًوُس ًِا ٕازثحاظبٔ اًيت ثلؽ يف  ٌافِة ويهئ ادلةل اإلس خ  [4

 زالزة ٔبكسام: اإلؾراة. ويه

 جمرذت ؾن اًفاء واًواو،  ألولاًلسم  (1

ا   ﴿َواَل نلوهل ثـاىل:  ـً َ ِ مَجِ َت غِلر زر ـِ ًۡ
 
نر ب

ّ
ُزهَم كَۡوًُُِۡمۘۡ ا  ] 65: وسًو [ ﴾حَيۡ

 ين ملروهة بًفاء، ااًلسم اًث (2

رَمآ حنو كوهل ثـاىل:  ه
ّ
ۥ ُنن  ﴿ا ـًٔا بَن ًَُلوَل هَلُ ِۡ َرآ َبَزاَذ َص

ّ
ۥٓ ا ٍُ ، ]82س: ٌ  [ ﴾َُِىونُ فَ َبۡمُر

 فاًفاء ُيا حرف اإلس خئٌاف

 اًلسم اًثاًر ملروهة بًواو،  (3

ريَآ ءَ  ﴿فَِمَن نلوهل ثـاىل:  ًيراِش َمن ًَُلوُل َزت
 
ََا ب ۡ ه زلُّ

 
ِٓخَرِت ِمۡن وَ اثِيَا يِف ب ۡلٔ

 
ۥ يِف ب َما هَلُ

قٖ   ٌاف.ئ ُيا حرف اإلس خ  اًواوو  ] 222اًحلرت: [ ﴾َخََؼَٰ
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 ادلةل اًيت ًِا حمي من اإلؾراة، ويه س حـة ٔبهواغ: [5

 ، ادلةل اًواكـة خرباً  (1

 هفـَ ذامئٌ ، ٕاّن اًـؼل ٔبخالكَ هرمية، َلد وًـَُ حنو: اإلسالم 

 ة،ًَ اادلةل احل (2

َوَخآُءٓو َبَبمُهۡ ِؾَضاٗٓء ﴿كوهل ثـاىل: ، و ٔبػؼل اٌََياؽلزنل وكد  : وظَيا ٕاىلحنو

 ٔبهت هـسانو ثلد اًس َازت  ال] 16ًوسف: [ ﴾ًَۡحُىونَ 

 ادلةل اًيـخَة، (3

رُلوْا و ﴿كوهل ثـاىل: حنو  ث
 
ونَ ا ًَۡومً  ب ـُ ه  حُۡرَح ِ غلر

 
ىَل ب

ّ
َِ ا ِمۡن  َوَخآَء ﴿،] 281اًحلرت: [ ﴾ِفِ

 ًۡ
 
ى   َمِدًيَِة َزُخيٌ َبۡكَعا ب ـَ ا مجَيىًزت يف كًرة ، ]22س: ٌ   [ ﴾ٌَۡس  .مٌؼُر

 اًواكـة مفـواًل تَ، (4

ۦ  كُۡي ﴿كوهل ثـاىل: حنو  ٍِ ِذ ؼَٰ  ٔبخوك ٔبي زخَنيما ؿَمت ، ]128ًوسف: [ ﴾َسِخًِِل َُ

 ا،ٕاٍهياًواكـة مضافًا  (5

 اس خلَت ٕاهدوهُس َا، ٔبخربين ٔبيب تبٔهَ وزل ًوم اؽلاء مذوفرحِر  حنو: اسىن

 كـة حواًب ًرشظ خاسم،اًوا (6

َ  ًَخرِق  َوَمن  ﴿كوهل ثـاىل:  حنو غلر
 
ۥ َمۡخَرٗخاب ُ ـَي هلر َِِي  َمن  ﴿،] 2اًعالق: [ ﴾جَيۡ ُ  ًُۡض غلر

 
ب

ۥ  فاََل  اِذَي هَلُ  ] 186ألؾراف: [ ﴾َُ

 ادلةل اًخاتـة دلةل ًِا حمي من اإلؾراة، (7

 عومًو، ُو ًعًل اظةِّ ؤبّمَ خ حنو: اكن ًسٌد ٔبتٍو فاّلخ 

 ادلةل اًيت ال حمي ًِا من اإلؾراة، ويه جسـة بٔهواغ: [6

 ادلةل اإلتخدائَة (1

 ٌافِةئ ادلةل اإلس خ  (2
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 ادلةل اًخـََََة، ويه ادلةل اًواكـة يف ٔبزياء اًالكم ًحَان سخة ادلةل كدَِا، (3

ۡمه ؿَََ  َوَظّيِ  ﴿كوهل ثـاىل: ، و فٕاهنا ًسية اًـلالءحنو: متّسم بًفضَةل  نر َظََو  هۡيِ
ّ
ثََم ا

ُۡم   َسَىنٌ  ِر  ] 123: اًخوتة[ ﴾ً

 ؿرتاضَة، ويه اًواكـة تني اًض َئني اؽلخالسمني،ادلةل الا (4

َّة ألخالق، ونيّا هـؼلحنو: ٔبهت  كوهل حنو ٔبّن ازلهَا فاهَة، و  زمحم ظلاؿؼل  ظ

ۥ ًََلَسمٌ ﴿ثـاىل:  َُ ر ه
ّ
رۡو   َوا ََُمونَ  ً ـۡ  ] 76اًواكـة: [ ﴾َؾِؼميٌ   ثَ

 ُا،امتام مـياًيت ثذهر تـد الامس اؽلوظول الٕ  ويه ادلةل، اًواكـة ظةل (5

ِدًُِۡم ﴿كوهل ثـاىل: حنو  ريِت  َوَخؼَٰ ً
 
 ] 125اًيحي: [ ﴾يِهَ َبۡحَسُن   ِتب

 ، ويه اًيت ثُفَّّس ما كدَِا،ادلةل اًخفسرًية (6

 رُةا ٔبي ،ٕاًََحنو: ٔبرشث 

 اًواكـة حواًب ٌَلسم، (7

ِ ﴿كوهل ثـاىل: حنو  غلر
 
َمُك   َلَِنََدنر َوثَب  ] 57ألهخِاء: [ ﴾َبۡظيَ َٰ

 اًواكـة حواًب ًرشظ كري خاسم، (8

 َذلٔهرم حنو: ًو خاء ًسٌد 

 ادلةل اًخاتـة دلةل ال حمي ًِا من اإلؾراة، (9

 رو خاًٌس معو حنو: ًسٌد كامٌئ 
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 وبٔهواؾِا اًلكمة

 

 ((خاء ؽلـىن وحرف وفـي امس ويه مفرذ كول واًلكمة: )) كال اؽلؤًف
 

 :فَِ مسائي

مة تفذح اًاك -1 ف وهَّس اًالم ٔلُي احلجاس ويه اًفعحى، وهبا خاء اًخزًني، كال اًلَكِ

َِّم َوثَ ﴿ثـاىل:  َمُت َزت ۡت لَكِ  وفهيا ًلخان ٔبخراين:] 115ألهـام: [ ﴾َوؿَۡداًل    اِظۡدكً  مر

 "ثَْمَرٌت"لَكْمة ؿىل وسن تفذح اًاكف وسىون اًالم، ثلول:  [1

 لِكْمة ؿىل وسن "ِسْدَزٌت" ًاكف وسىون اًالم، ثلول:جىَّس ا [2

ٌل   متميًلة تين ُو

 اؽلفِدت ؿىل ادلي قاًلكمة يف اٌَلة يه ثعَ -2

َمُة ﴿كوهل ثـاىل: حنو  ا   َولَكِ ََ َۡ ـُ ًۡ
 
ِ يِهَ ب غلر

 
 ٕااّل ظل، كال ص َ  ًـىن: ال ٕاهل  ] 42اًخوتة: [ ﴾ب

والكم يف ٍلوغ اًفذاوى: "ال ًوخد كطّ يف اًىذاة واًس ية  اإلسالم اجن حميَة 

 .اًـرة ًفغ اًلكمة ٕااّل واؽلراذ هبا ادلةل اًخامة

 . اًلكمة يف اظعالخ اًيحات يه كول مفرذ -3

 واؽلراذ بًلول: اٌَفغ ازلال ؿىل مـىًن، واؽلراذ بؽلفرذ ُيا: ما ًخَفّغ تَ مرًت واددًت.

 حنو: زخي وفرش وسًد وزخال

امس وفـي وحرف خاء ؽلـىن   اإلس خلراء، ويهاًلكمة اًـرتَة زالزة ٔبهواغ، وذًَي رضل -4

 سمى احلرف اؽلـاين. وج 

 ؿىل مـىن. رف اٍهتّجي، فال ٍىون لكمة ًـدم ذالًخَؤبما احلرف اؽلحاين وح
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 وؿالماثَ الامس
 

 واًالم ألًف وتدخول وبًخيوٍن وبخلفغ ،ٕاًََ بإلس ياذ ًـرف فاالمس: )) كال اؽلؤًف

 ((اخلفغ وحروف
 

 فَِ مسائي:

 مسّمى. ؿىل ذلّ  ما :ًلة الامس -1

 جزمان، ثلرتن وػل هفسِا يف مـىن ؿىل ذًّت لكمة :اًيحات اظعالخ ويف

 مىة حدي، ًسد، حنو:

 ويه: ًإلمس، ؿالماث مخس احلعاة رهر -2

 اًفائدت، تَ ثتّ  ما الامس ٕاىل دجس ي ٔبن ،ٕاًََ اإلس ياذ [1

 ٕاًََ مس يد امس و"ًسد" مس يد فـي و"كام" ًسد، كام حنو:

  ُ  رضتُت  كوضل: يف "اًخاء" امسَة ؿىل اس خدلّ  وهبا اًـالماث ٔبهفؽ يه اًـالمة ذٍو

و اخلفغ، [2  اإلزثفاغ دّ ض ًلة: ُو

 ًسدٍ  ٔبتو خاء حنو: ؾهنا، انة ما ٔبو اًىَّست اًيحات: اظعالخ ويف

و اًخيوٍن، [3 ت ًلة: ُو  اًخعًو

 خعًا، وثفازكَ ًفؼاً  الامس بٓخر ثَحق سانية سائدت هون اًيحات: اظعالخ ويف

 جًزدٍ  مرزُث  ًسدًا، ٔبًُت ز  ًسٌد، خاء حنو:

 واًالم ألًف ذخول [4

 فرشٔبم ٔبمرخي، حنو: محري، ًلة يف ميً م "ال" الم وثحدل اًرخي، حنو:

  اخلفغ، حروف [5

 اؽلسجد ٕاىل اًحُت من خرحُت  حنو:
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 وبٔهواؿَ وؿالماثَ اًفـي

 

و اًسانية، اًخبٔهُر واتء وسوف واًسني تلد ًـرف واًفـي: )) كال اؽلؤًف  زالزة ُو

ـرف :ماٍط : ٔبهواغ  ًوُس وتئس هـم ومٌَ (وكـدْث  كامْت ): حنو اًسانية اًخبٔهُر تخاء ًو

 من ٔبوهل يف والتد (ًلمْ  ػل) :حنو ؿَََ ػل تدخول ًـرف :ومضازغ ألحص؛ ؿىل وؾىس

ضم (،هبًٔت): كوضل جيمـِا واًخاء، اًَاءو  واًيون اهلمزت: ويه ألزتؽ اًزوائد ٕاددى  ًو

 (فرخًُ  فّرخ)و (ٍُىرم ٔبهرمو) (ًُدحرح ذحرحنؼ) ٔبحرف؛ ةٔبزتـ ؿىل ماضََ اكن ٕارا ٔبوهل

فذح (.ًُلاثي كاثي)و َ  اهعَق)و (ًَيرص هرص) :حنو رضل، سوى ما يف ًو  (يعَقً

َ  اس خخرح)و : حنو اـلاظحةاؽلؤهثة  ايء وكدوهل اًعَة ؿىل تدالًخَ ًـرف ؤبمر ؛(س خخرحٌ

 ((ألحص؛ ؿىل (وثـال ُاث) ومٌَ (وارضيب كويم)
 

 :فَِ مسائي

 احلدج ًلة: اًفـي -1

 اًثالزة ألسمٌة تبٔدد واكرتهت هفسِا يف مـىن ؿىل ذًّت لكمة ُو :اًيحات اظعالخ ويف

 واؽلس خلدي، واحلال اؽلايض يه: اًيت

 ارضة ًرضة، رضة، حنو:

 ٔبكسام: زالزة ٕاىل سماهَ بؾخحاز اًفـي لسمًي  -2

  اؽلايض اًفـي [1

و  َ:وؿالماث خلكم،اً  سمن كدي وكؽ ددج ؿىل ذلّ  ما ُو

 اًسانية، اًخبٔهُر اتء كدوهل (1

 وكـدْث  كامْت  حنو:
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 ،اًفاؿي اتء كدول (2

 نخخُت  نخخِت، نخخَت، حنو:

  ؿَََ، "كد" ذخول (3

 مـيَني: ٔبدد ؿىل ذًْت  اؽلايض ؿىل "كد" ذخَْت  ٕان

ًُۡمۡؤِمٌُ  كَۡد  ﴿حنو كوهل ثـاىل:  اًخحلِق، -
 
 ] 1: اؽلؤمٌون[ ﴾ونَ َبفَََۡح ب

 اًعالت كامت كد حنو: اًخلًرة، -

 واؽلضازغ اؽلايض تني مضرتنة ؿالمة يه "كد"

 :فائدت

o وؾىس" ًوُس وتئس "هـم ٔبن ٕاىل نياًىوفِ من واًىسايئ اًحرصًون رُة 

 اًسانية، اًخبٔهُر اتء ًلدوًِا اًفـي من

 ؾسْت  ًُسْت، تئسْت، هـمْت، حنو:

o ؿَهيٌل اجلرّ  حرف زلخول اسٌلن وتئس" "هـم ٔبن ٕاىل واًىوفِون اًفّراء ورُة 

  اًـرة. تـغ كول يف

o اًيافِة". "ما مبزنةل هفي حرف "ًُس" ٔبن ٕاىل اًفازيس ؿًلّ  ٔبتو ورُة  

o ًـي". مبزنةل حرحّ  حرف "ؾىس" ٔبن ٕاىل اًىوفِونو  احَّس اً  اجن ورُة" 

 اًحرصًني. كول ٔبؿؼل ثـاىل وظل واًعحَح

 اؽلضازغ اًفـي [2

و  وؿالماثَ: تـدٍ، ٔبو اًخلكم سمن يف وكؽ ددج ؿىل ذلّ  ما ُو

 ػل"،ت" زماجل كدوهل (1

 ًَـْة  وػل خيرحْ  ػل حنو:
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 وسوف، اًسني كدوهل (2

 رُةبٔ  وسوف سبٔرُة حنو:

 كوضل: مـِاجي و  واًخاء، اًَاءو  واًيون اهلمزت ويه: ألزتؽ، اًزوائد ٕبددى ًُحدبٔ  (3

 "ٔبهُت" ٔبو "هبًٔت"

 ثذُة ًذُة، هذُة، ٔبرُة، حنو:

 ًن"،ت" اًيعة كدوهل (4

 هَـةَ  ًون ٔبًـةَ  ًن حنو:

  ؿَََ، "كد" ذخول (5

 مـان: زالزة ؿىل ذًّت اؽلضازغ ؿىل "كد" ذخَت نإ 

 اًحخَي جيوذ كد حنو: اًخلََي، -

 اًىرمي جيوذ كد حنو: ،رياًخىث -

َِ  كَۡد  ﴿حنو كوهل ثـاىل:  اًخحلِق، - َۡ َ ؼَلُ َمآ َبهُتۡ ؿََ ـۡ َ  ] 64اًيوز: [ ﴾ً

 :فائدت

o ٔبحرف ٔبزتـة ؿىل ماضََ اكن ٕان اؽلضازغ ٔبول ًضم 

 ًُلاثي كاثي ًُفّرخ، فّرخ ًُدحرح، حذحر  حنو:

o ُفذح  رضل سوى فمي ًو

 ٌَس خخرح اس خخرح ًَيعَق، اهعَق ًَيرص، هرص حنو:

 ألمر فـي [3

و  ثَ:اؿالم اؽلس خلدي، يف اس متراٍز ٔبو حعوهل ًُعَة ددج ؿىل ذلّ  ما ُو

 اًعَة، ؿىل ذالًخَ مؽ اـلاظحة ايء كدوهل (1

 ارضيب ارضة يم،وك مق اذزيس، اذزْش  ارُيب، ارُْة  حنو:
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 اًعَة، ؿىل ذالًخَ مؽ اًخوهَد هون كدوهل (2

، حنو:  انخنبْ  انخنبر

 :فائدت

o ؿىل ٍهتٌلالزل ألمر فـي من و"ثـال" "ُاث" ٔبن ٕاىل اًيحات مجِوز رُة 

 ،اـلاظحة ايء وكدوهلٌل اًعَة

ايت، ُاث حنو:  ايلوثـ ثـال ُو

o  ادلِوز. كول واًعحَح ًٔلمر، فـَني اسٌل ٔبهنٌل ٕاىل تـضِم رُةو 

و اًحرصًني مذُة ُو ٔبهواغ زالزة اًفـي ٔبن من اؽلعيف ٕاًََ رُة ما -3  ح.َاًعح  ُو

 اؽلضازغ. من ملذعؽ ٔبهَ ؿىل تياء ألمر ٕبسلاظ كسٌلن ٔبهَ ٕاىل اًىوفِون ورُة
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 وؿالماثَ احلرف

 

 ويف ُي)ک اًفـي ذًَي وال الامس ذًَي مـَ ًعَح ال ما :واحلرف: )) كال اؽلؤًف

 (((وػل
 

 فَِ مسائي:

 اًعرف ًلة: رفاحل -1

ا يف مـىن ؿىل ذًت لكمة اًيحات: اظعالخ ويف   ،كرُي

 ػل يف، ُي، حنو:

 ؿالمة من صُئاً  وال الامس ؿالمة من صُئاً  ًلدي ال ٔبهَ ويه: ة،ؿدمِّ  احلرف ؿالمة -2

 اًفـي.

 اؽلحاين وحروف اؽلـاين حروف هوؿان: احلروف -3

 مجَهتا يف مـىن ؿىل ثدل اًيت يه: اؽلـاين وحروف -

 وحروف اجلزم وحروف اًيداء وحروف اًـعف حروفو  اجلر روفح حنو:

ا اًيعة  وحنُو

 تيُت "كؼل" لكمة مفثالً  اًلكمة، مهنا ثخىن اًيت اًِجايئ حروف يه: اؽلحاين وحروف -

 واؽلمي. واًالم اًلاف ويه: ٔبحرف، زالزة من

 هوؿان: معَِا هجة من اؽلـاين حروف -4

 واًيعة زمواجل اجلر وحروف ؿامةل حروف [1

ي ومهزت وسوف اكًسني ؿامةل كري [2  ُو

 ٔبًضًا: ٔبهواغ زالزة ٕاىل ثيلسم اؽلـاين حروف -5

و بٔلفـال، خمخط [1   هوؿان: ُو
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o واًيواظة جلواسماك :ؿامي  

o واًسني نلد :ؿامي وكري 

و بٔلسٌلء، خمخط [2   هوؿان: ُو

o ؤبخواهتا وٕانّ  اجلر وحروف :ؿامي  

o اًخـًرف. ٔكذات :ؿامي وكري 

و تُهنٌل، مضرتك [3   هوؿان: ُو

o ًُس"ت" اؽلض هبة اكحلروف اميؿ  

o مث( تي، )ُي،ک ؿامي وكري 
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 واًحياء راةؾاالٕ  بة

 

 ٔبو اً ًفؼ ؿَهيا ازلاخةل اًـوامي الخذالف اًلكم ٔبواخر ثلَري اإلؾراة: )) كال اؽلؤًف

 ((ثلدٍراً 
 

 فَِ مسائي:

 مـان: هل ًلة اإلؾراة -1

 ةهبواالٕ  اإلػِاز -

 اًخحسني -

 اًخلَري -

 ؿَهيا ازلاخةل اًـوامي الخذالف اًلكم ٔبواخر ثلَري ُو اًيحات: ظعالخا يف اإلؾراة -2

 ثلدٍرًا. ٔبو ًفؼاً 

 جًزدٍ  ومرزث ًسداً  وزٔبًت ًسدٌ  خاء حنو:

 اًخلَري: هوغ ٕاىل بًًس حة ٔبكسام زالزة ٕاىل اإلؾراة ًيلسم -3

و: ،ياٌَفؼ بإلؾراة ٌوسمى اًؼاُر اإلؾراة [1  اًلكمة. بٓخر يف ًؼِر ما ُو

 ًسدٍ  ٕاىل اهؼر جمهتٌد، ًسداً  نّ إ  ٌد،جمهت ًسدٌ  حنو:

و: اًخلدٍري، بإلؾراة ٌوسمى اؽللدز اإلؾراة [2  اًلكمة بٓخر يف ًؼِر ال ما ُو

 مذهوزت. ٔكهنا ةـالماً وثلّدز

 ًفىتب مرزث مسافٌر، اًفىت ٕانّ  اًفىت، خاء حنو:

و: اؿلًّل، اإلؾراة [3  يف ورضل اًـالمة ثلّدز ال و اًلكمة بٓخر يف ًؼِر ال ما ُو

 ادلي. تـغ يف ٔبو اؽلحًِة ٔلسٌلءا

 ظاًـة اًضمسو  ًسدٌ  خاء ذا،هب   مرزث ،ذاُ   زٔبًت ظاًٌة، ذاُ   حنو:
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 اًرفؽ رضل من فَٔلسٌلء .وحزم وخفغ وهعة زفؽ: ٔبزتـة ؤبكسامَ: )) كال اؽلؤًف

ٔلفـال ؛فهيا حزم وال واخلفغ واًيعة  خفغ وال واجلزم واًيعة اًرفؽ رضل من ًو

 وهَّس وفذح مض ٔبزتـة ؤبهواؿَ سىواًن، ٔبو حرنة اًلكم ٔبواخر ومًز  :واًحياء .فهيا

 ((وسىون
 

 اخلفغو  اًيعةو  اًرفؽ واًفـي: الامس ٕاىل بًًس حة ٔبكسام ٔبزتـة ٕاىل اإلؾراة ًيلسم -4

 اجلزمو 

  فهيا، حزم وال واخلفغ واًيعة اًرفؽ رضل: من ًٔلسٌلء -5

 فهيا خفغ وال واجلزم واًيعة اًرفؽ رضل: من ًؤلفـال

 يشء ؿىل يشء وضؽ ًلة: ءاًحيا -6

 واجلزم، واخلفغ واًيعة اًرفؽ يف واددتً  داةلً  اًلكمة بٓخر ًزوم اًيحات: اظعالخ ويف

 ؿَهيا. ازلاخةل بًـوامي ثربٔ ثخ وال

  ذاهب   ومرزث ذاُ   وزٔبًت ذاُ   خاء حنو:

 ٔبهواغ: ٔبزتـة ٕاىل اًحياء ًيلسم -7

 حِرُ  حنو: مض، [1

 ٔبٍنَ  حنو: فذح، [2

 ٔبمِس  حنو: ،هَّس [3

 وكْ  منْ  و:حن سىون، [4
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 ألسٌلء من واؽلحين اؽلـرة

 

و مـرة: رضبن الامس: )) كال اؽلؤًف و ألظي، ُو  اًـوامي ثسخة بٓخٍر ثلري ما ُو

و :ومدين واًفىت، موىس: حنو ثلدٍراً  وٕاما (معروٍ و  ًسدٍ ؼ)ن اً ؼًف ٕاما ؿَََ ازلاخةل  اًفرغ ُو

و  ؤبسٌلء اًرشظ ؤبسٌلء ضمراثاكؽل ؿَََ ازلاخةل اًـوامي ثسخة بٓخٍر ًخلري ال ما ُو

اًسىون  ؿىل ًخىن ما مفيَ .اؽلوظوالث ؤبسٌلء ألفـال ؤبسٌلء اإلصازت ؤبسٌلءالاس خفِام 

 ما ومٌَ ،(ٔبمِس ؼ)ن اًىَّس ؿىل ًخىن ما ومٌَ ،(ٔبٍنَ ؼ)ن اًفذح ؿىل ًخىن ما مٌَحنو: ك، و 

 ((اًسىون ؿىل ًخىن ٔبن اؽلحين يف وألظي ،(حِرُ ؼ)ن اًضم ؿىل ًخىن
 

 َ مسائي:فِ

 ومعرو( )ًسدک ًفؼاً  ٕاما ؿَََ ازلاخةل اًـوامي ثسخة بٓخٍر ثلرّي  ما ُو: ةاؽلـر  الامس -1

 واًفىت موىس حنو: ثلدًٍرا، وٕاما

 اإلؾراة، ألسٌلء يف ألظي  -2

 َلدٍ  ؿىل مُت وسَ َلًدا وزٔبًت َلدٌ  خاء حنو:

 ؿَََ ازلاخةل اًـوامي ثسخة بٓخٍر ًخلري ال ما ُو: اؽلحين الامس -3

 هوؿًا: ؾرش ٔبدد اؽلحين الامس -4

 نخاتَ سبضٔل، ُو، ٔبهت، ٔبان، حنو: اًضٌلئر، [1

 ُؤالء ذٍ،ُ   ذا،ُ   حنو: اإلصازت، ٔبسٌلء [2

 اشلٍن اًيت، ي،اشل حنو: اؽلوظوةل، سٌلءالٔ  [3

 هَف ما، َمن، حنو: س خفِام،الا ٔبسٌلء [4

 ما َمن، حنو: اًرشظ، ٔبسٌلء [5

، ُهياث، حنو: ألفـال، ٔبسٌلء [6 َْ  ُبّفٍ  َظ
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 ؾرش جسـة حىت ؾرش ٔبدد من حةاؽلره  ألؿداذ [7

 الٓن ٔبمس، حِر، حنو: اًؼروف، تـغ [8

َ(،ت اـلخومة ألؿالم [9 َ، حنو: )ًو َ زاُوًَ، وًَ،عهف ،خاًوًَ سُدًو  سًسًو

 اًحُت يف ٔبدد ال حنو: اؽلفرذ، ٌَجًس اًيافِة ال امس [12

 زخيُ  اي َلُد، اي حنو: اؽللعوذت، اًيىرتو  اًـؼل اؽلفرذ ؽلياذىا [11

 فلط. س خة اؽلعيف ورهر

 ٔبكسام: ٔبزتـة ٕاىل ًيلسم واؽلحين اًسىون، ؿىل ينًُخ ٔبن اؽلحين يف ألظي -5

 كْ  حنو: اًسىون، ؿىل اؽلحين [1

 ٔبٍنَ  حنو: اًفذح، ؿىل اؽلحين [2

 ٔبمِس  حنو: اًىَّس، ؿىل اؽلحين [3

 حِرُ  حنو: اًضم، ؿىل اؽلحين [4
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 ألفـال من واؽلحين اؽلـرة

 

و مديني : رضبن واًفـي: )) كال اؽلؤًف و ومـرة ألظي ُو  ،هوؿان واؽلحين .اًفرغ ُو

: حنو فِضم ادلاؿة واو تَ اثعَت ٕارا ٕاال ،اًفذح ؿىل وتياٍؤ اؽلايض اًفـي: ٔبددٌُل

 فـي: واًثاين (؛ورضتْيا رضتُْت ): حنو فُسىن مذحرك زفؽ مضري تَ اثعي ٔبو ،(رضتوا)

 مضري ٔبو ثثًِة مضري تَ اثعي ٕارا ٕاال (،وارضجن ارضة): حنو اًسىون ؿىل وتياٍؤ ألمر

 ،(وارضيب وارضتوا ارضب): حنو اًيون دذف فـىل اـلاظحة اؽلؤهثة مضري ٔبو مذهر مجؽ

 .(وازم واقزُ  اخَش ) :حنو اًـةل حرف دذف فـىل اؽلـخي ٕاالو 

 اًخوهَد هون وال اإلانج هون تَ ًخعي ٔبال ثرشظ اؽلضازغ اًفـي ألفـال من ـرةواؽل 

: حنو اًسىون ؿىل تين اإلانج هون تَ اثعَت فٕان ،(خيَش و  ًرضُة ): حنو اؽلحارشت

اُث ﴿ نَ  َواًَْوازِلَ ـْ : حنو اًفذح ؿىل تين اؽلحارشت اًخوهَد هون تَ اثعي وٕان [233اًحلرت:] ﴾ٍُْرِض

 ((الامس ؽلضاهبخَ اؽلضازغ ٔبؾرة وٕامنا ،[32ًوسف:] ﴾ًوَىوانً  ًُسجنّ ﴿
 

 فَِ مسائي:

و مدين رضبن: اًفـي -1 و رةومـ ألظي، ُو  اًفرغ ُو

 يه: زالج، تيائَ وداالث ذامئاً  مدين اؽلايض اًفـي -2

 ادلاؿة، واو ٔبو مذحّرك زفؽ مضري تَ ًخعي ػل ٕارا اًفذح، ؿىل اًحياء [1

َة  َبَكَ  حنو:  وَبلَكَْت  بٔالَكَ و  ورَشَ

 مذحّرك، زفؽ مضري تَ ثعيا ٕارا اًسىون، ؿىل اًحياء [2

ْحُت  حنو: َُ ْحيَا َر َُ نْبَ  وَر َُ  وَر

 ادلاؿة، واو تَ ثعيا ٕارا اًضم، ؿىل اًحياء [3

ُحوا حنو: َُ ُحوا َر ـِ َ  ًو
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 يه: ٔبزتؽ، تيائَ وداالث ذامئاً  مدين ألمر فـي -3

 من وال الٓخر مـخي ٍىن وػل اًخوهَد هون تَ عيثخ ػل ٕارا اًسىون، ؿىل اًحياء [1

 ارلسة، ألفـال

 حّ  ك، اكرٔب، حنو:

 رشت،اؽلحا اًخوهَد هون تَ اثعي ٕارا اًفذح، ؿىل اًحياء [2

 وافِمنّ  اكرٔبنّ  حنو:

 الٓخر، مـخي اكن ٕارا اًـةل، حرف دذف ؿىل حياءاً  [3

 وازم واقز اخش حنو:

 اـلاظحة، ايء ٔبو ادلاؿة واو ٔبو زينياالٕ  ٔبًف تَ اثعي ٕارا اًيون دذف ؿىل اًحياء [4

 وانخيب وانخحوا انخحا حنو:

 مـرة، اؽلضازػ اًفـي -4

ُة، حنو: َُ ْة، ػل ًَْذ َُ َُةَ  ًن ًَْذ  ًَْذ

 داًخني: يف مديَاً  ٍىون اؽلضازغ ـياًف -5

 اًفذح، ؿىل ًخىن اؽلحارشت اًخوهَد هون تَ عَتاث ٕارا [1

 اًواحة لٔنخنبر  حنو:

 اًسىون، ؿىل ًخىن اًًسوت هون تَ اثعَت ٕارا [2

  داثح اًوا ٍَْىُذنْبَ  اًعاًحاث حنو:
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 فاحلر  حك

 

 ((لكِا مفحًِة احلروف ؤبما: )) كال اؽلؤًف
 

 فَِ مسائي:

 اإلؾراة يف مهنا يشء حغ ال :ٔبي لكِا، مديَة احلرف -1

 ٔبهواغ: ٔبزتـة ٕاىل تياهئا ٕاىل بًًس حة احلروف سمثيل  -2

 اًسىون، ؿىل مدين [1

 وتيْ  ُيْ  حنو:

 ،اًفذح ؿىل مدين [2

 ؤبخواهتا( )ٕانّ ک حنو:

 اًىَّس، ؿىل مدين [3

 وبءٍ( اجلرّ  )المک حنو:

 اًضم، ؿىل مدين [4

 حرف تبهٔنا كال من ؾيد (ُمٌْذُ )ک حنو:
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 اإلؾراة ؿالماث مـرفة بة
 

 ويه واًيون ًفوالٔ  واًواو (ألظي ويه) اًضمة: ؿالماث ٔبزتؽ ٌَرفؽ: )) كال اؽلؤًف

 اؽلفرذ اإلمس يف :مواضؽ ٔبزتـة يف اًرفؽ ؿالمة فذىون :اًضمة مابٔ ف .اًضمة ؾن انئحة

رْ ﴿ ،[55 :بٓل معران]﴾ظل كَالَ ﴿ :حنو مٌرصٍف  كري وبٔ  اكن مٌرصفا
ّ
ميُ  كَالَ  َوا ُِ ْجَرا

ّ
 اًحلرت:]﴾ا

رْ ﴿ ،[126
ّ
: حنو مٌرصف كري وبٔ  اكن مٌرصفا اًخىسري مجؽ ويف ،[54 :اًحلرت]﴾ُموىَس  كَالَ  َوا

اُة  كَالَ ﴿ َِ  َوِمنْ ﴿ ؛[24 :اًخوتة]﴾حَْرَضْوهَنَا َوَمَساِننُ ﴿ ؛[61 :اًضـراء]﴾ُموىَس  َبحْصَ  بآَيثِ

َرا﴿: حنو ؿَََ محي وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ ويف ؛[32 :اًضوزى]﴾اًَْجَوازِ 
ّ
 َخاءكَ  ا

الِ  َوُبْواَلُث ﴿ ؛[12 :اؽلمخحية]﴾اًُْمْؤِمٌَاُث   ًخعي ػل اشلي اؽلضازغ اًفـي ويف ؛[4: اًعالق]﴾اْلَمْحَ

رَضآُء   ﴿: حنو يشء تبٓخٍر ن و ٖت مر ىَل  ًَْدُؾو َوظلُ ﴿، [76 :سفًو ] ﴾ىَۡرفَُؽ َذَزَحؼَٰ
ّ
اَلمِ  َذازِ  ا  ﴾اًسر

 ؿَََ محي وما اًساػل اؽلذهر مجؽ يف: موضـني يف اًرفؽ ؿالمة فذىون :واًوا ٔبما .[25 :ًووس]

ن﴿ ؛[4: اًروم]﴾اًُْمْؤِمٌُونَ  ًَْفَرخُ  َوًَْوَمئِذٍ ﴿: حنو
ّ
ٌُكْ  ٍَُىن ا ونَ  ِمّ  ؛[65: ألهفال]﴾َظاِجُرونَ  ِؾرْشُ

يوك وفوك ومحوك ؤبخوك ٔبتوك: ويه اًس خة ألسٌلء ويف  كَالَ ﴿: حنو مال ورو ُو

رْ ﴿ ؛[94: ًوسف]﴾َبتُومهُْ 
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ ىَل  َبَحةُّ  َوَبُخوٍُ  ً

ّ
را َبِتٌَُا ا  محوك وخاء ؛[8: ًوسف]﴾ِمٌ

ذا يوك؛ فوك ُو رَُ ﴿ ُو ه
ّ
و َوا  . [68ًوسف: ]﴾ِؿؼلٍْ  شَلُ

 [23: اؽلاءذت]﴾َزُخاَلنِ  كَاَل ﴿اؽلثىن وما محي ؿَََ، حنو:  يف ٌَرفؽ ؿالمة فذىون :ألًف ؤبما

نر ﴿و
ّ
ُِوِز ؾِ ِؿدر  ا ًضُّ

 
زۡيَا َؾرَشَ َصِۡرً َت ب

 
ِ ب غلر

 
َت ﴿؛ [36: اًخوتة]﴾ايَد ب زًَۡذَا َؾرۡشَ

 
َُ ب هَفَجَرۡث ِمٌۡ

 
فَب

ه  ٗيا َۡ  [62: لرتًح]﴾َؾ

 َواًيرْجمُ ﴿ :حنو ثثًِة مضري تَ اثعي ٕارا غاؽلضاز  اًفـي َرفؽٌ ؿالمة فذىون :اًيون ؤبما

َجرُ  َِۡة ﴿: حنو اؽلذهر مجؽ مضري ٔبو ،[6: اًرمحن]﴾ٌَْسُجَدانِ  َواًضر ًَۡل
 
ٍَن ًُۡؤِمٌُوَن ِتب ِ شلر

 
: اًحلرت]﴾ب

ِ ﴿: حنو اـلاظحة مضري ٔبو ،[3 غلر
 
َجِحنَي ِمۡن َبۡمِر ب ـۡ  (([73: ُوذ]﴾كَآًُوْا َبثَ
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 فعي: ؿالماث اًرفؽ
 

 فَِ مسائي:

 اًضمة ؾن انئحة ويه واًيون واًواو وألًف ألظي ويه اًضمة ؿالماث: ٔبزتؽ ٌَرفؽ -1

 مواضؽ: ٔبزتـة يف ٌَرفؽ ؿالمة ىونح اًضمة -2

 مٌرصف، كري ٔبو اكن مٌرصفاً  اؽلفرذ الامس يف [1

رْ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو
ّ
ميُ  كَالَ  َوا ُِ ْجَرا

ّ
رْ ﴿ ،[126 اًحلرت:]﴾ ا

ّ
 [54 اًحلرت:]﴾ُموىَس  كَالَ  َوا

 مٌرصف، كري ٔبو اكن مٌرصفاً  اًخىسري مجؽ يف [2

اُة  كَالَ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو  اًخوتة:]﴾حَْرَضْوهَنَا َوَمَساِننُ ﴿ ،[61 اًضـراء:]﴾ُموىَس  َبحْصَ

َِ  َوِمنْ ﴿ ،[24  .[32 اًضوزى:]﴾اًَْجَوازِ  بآَيثِ

 َ،ََ ؿ  محي وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ يف [3

َرا﴿ ثـاىل: ظل كال حنو
ّ
الِ  َوُبْواَلُث ﴿ [12 اؽلمخحية:]﴾اًُْمْؤِمٌَاُث  َخاءكَ  ا  [4اًعالق: ]﴾اْلَمْحَ

 ،يشء تبٓخٍر ًخعي ػل اشلي اؽلضازغ اًفـي يف [4

رَضآُء ﴾ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو ن و ٖت مر ىَل  ًَْدُؾو َوظلُ ﴿، [76 ًوسف:] ىَۡرفَُؽ َذَزَحؼَٰ
ّ
 َذازِ  ا

اَلمِ   [25 ًووس:] ﴾اًسر

 موضـني: يف ٌَرفؽ ؿالمة حىون اًواو -3

 َ،ََ ؿ  محي وما اًساػل اؽلذهر ؽمج يف [1

ن﴿ ،[4اًروم: ]﴾ُمْؤِمٌُونَ اًْ  ًَْفَرخُ  َوًَْوَمئِذٍ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو
ّ
ٌُكْ  ٍَُىن ا ونَ  ِمّ  ِؾرْشُ

 [65ألهفال: ]﴾َظاِجُرونَ 

يوك، وفوك، ومحوك، ؤبخوك، ٔبتوك،: ويه اًس خة ألسٌلء يف [2  مالٍ  ورو ُو
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رْ ﴿ ،[94ًوسف: ]﴾بَتُومهُْ  كَالَ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ ىَل  َبَحةُّ  َوَبُخوٍُ  ً

ّ
 ا

ر  َبِتٌَُا ذا محوك وخاء ،[8ًوسف: ]﴾اِمٌ يوك، و  فوك ُو رَُ ﴿ ثـاىل: ظل كالُو ه
ّ
و َوا  شَلُ

 [68ًوسف: ]﴾ِؿؼلٍْ 

 ؿَََ، محي وما اؽلثىن يف ٌَرفؽ ؿالمة حىون ألًف -4

نر ﴿ ،[23: اؽلائدت]﴾كال زخالن﴿ ثـاىل: ظل كال حنو
ّ
تَ  ا ُِوزِ  ِؿدر  ؾرَش  ازْيَا ظلِ  ِؾيدَ  اًضُّ

َُ  اهَفَجَرْث فَ ﴿ ،[36اًخوتة: ]﴾صًِرا تَ  ازًَْذَا ِمٌْ ياً  َؾرْشَ َْ  [62اًحلرت: ]﴾َؾ

 ارلسة، ألمثةل يف ٌَرفؽ ؿالمة حىون اًيون -5

َجرُ  َواًيرْجمُ ﴿ ثـاىل: ظل كال حنو ٍَن ًُۡؤِمٌُوَن ، [6اًرمحن: ]﴾ٌَْسُجَدانِ  َواًضر ِ شلر
 
﴿ب

َِۡة﴾ ًَۡل
 
  ،[3اًحلرت: ]ِتب

 
َجِحنَي ِمۡن َبۡمِر ب ـۡ ﴾﴿كَآًُوْا َبثَ ِ  [73ُوذ: ]غلر

 

 فعي: ؿالماث اًيعة
 

 اًَاءو  واًىَّست وألًف ألظي ويه اًفذحة :ؿالماث مخس ٌوَيعة: )) كال اؽلؤًف

 زالزة يف ٌَيعة ؿالمة فذىون اًفذحة فبٔما اًفذحة؛ ؾن انئحة ويه اًيون ودذف

رُلواْ ﴿: حنو مٌرصف كري ٔبو ناك مٌرصفا اؽلفرذ الامس يف :مواضؽ  ؛[189حلرت: اً ]﴾ظلَ  َواث

ْحيَا﴿ َُ ْْسََق  هَلُ  َوَو
ّ
ُلوَة  ا ـْ َ رْ ﴿ ؛[84ألهـام: ]﴾َوً

ّ
 مجؽ ويف ؛[51اًحلرت: ]﴾ُموىَس  َواؿَْدانَ  َوا

ُ  َوؿََدكُُ ﴿ ؛[88: اٍمني]﴾اًِْجَحالَ  َوحََرى﴿: حنو مٌرصف ريك ٔبو اكن مٌرصفا اًخىسري  َمَلاِنَ  اغلر

 وػل انظة ؿَََ ذخي ٕارا اؽلضازغ ويف ؛[32: اًيوز]﴾َمىاْلَايَ  َوَبىِىُحوا﴿ ؛[22: اًفذح]﴾َنثِرَيتً 

َ  ًَيَالَ  ًَن﴿: حنو يشء تبٓخٍر ًخعي  .[37: احلج]﴾ًُُحوُمَِا اغلر

ا﴿: حنو اًس خة سٌلءالٔ  يف اًيعة ؿالمة فذىون ألًف ٔبما دٌ  اَكنَ  مر ن َبَددٍ  َببَ  ُمَحمر  ِمّ

ًُِكْ  َخا َفغُ﴿ ؛[42: ألحزاة]﴾ِزّ ياك؛ حٌلك زبًٔت :لولثو  ؛[65: ًوسف]﴾َبَخاانَ  َوحَنْ  اَكنَ  َبن﴿ ُو

 .[14: اًلؼل]﴾َمالٍ  َرا
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 َخَََق ﴿: حنو ؿَََ محي وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ يف اًيعة ؿالمة فذىون اًىَّست ؤبما

َماَواِث  ن﴿ ؛[1: ألهـام]﴾اًسر
ّ
يٍ  ُبواَلِث  ُننر  َوا  .[6: اًعالق]﴾مَحْ

ريَا﴿: حنو ؿَََ محي وما اؽلثىن يف :موضـني يف ٌَيعة ؿالمة فذىون اًَاء ؤبما  َزت

َْيَا ـَ ََِمنْيِ  َواْح رْ ﴿ ؛[128: ًحلرتا]﴾ضَلَ  ُمْس
ّ
ريَا﴿ ؛[14: سٌ  ]﴾ازْينَْيِ  مُ ٕاٍهي َبْزَسَْيَا ا  َبَمذريَا َزت

ٌِنيَ  هُيِجي﴿: حنو ؿَََ محي وما اًساػل اؽلذهر مجؽ ويف ؛[11: كافر]﴾ازْيَدنَْيِ  : ألهخِاء]﴾اًُْمْؤِم

ةَلً  زاََلزنِيَ  ُموىَس  َوَواؿَْدانَ ﴿ ؛[88 َْ َ  .[142: ألؾراف]﴾ً

ِاز  اًيت ألفـال يف ٌَيعة ؿالمة فِىون :اًيون دذف ؤبما ـُ اَلّ ﴿: حنو اًيون تثداث ف
ّ
 ا

 ((ثلويم ًون ؛[184: ًحلرتا]﴾ًرُكْ  َخرْيٌ  ثَُعوُمواْ  َوَبن﴿ ؛[22: ألؾراف]﴾َمَََىنْيِ  حَُىوانَ  َبن
 

 فَِ مسائي:

 ويه اًيون ودذف اًَاءو  واًىَّست وألًف ألظي ويه اًفذحة ؿالماث: سمخ ٌَيعة -1

 اًفذحة. ؾن انئحة

 مواضؽ: زالزة يف ٌَيعة ؿالمة حىون اًفذحة -2

 مٌرصف، كري ٔبو اكن مٌرصفاً  اؽلفرذ الامس يف [1

رُلواْ ﴿ ثـاىل: كوهل حنو ْحيَا﴿ ،[189اًحلرت: ]﴾ظلَ  َواث َُ ْْسََق  هَلُ  َوَو
ّ
ُلوَة  ا ـْ َ  ،[84هـام: الٔ ]﴾َوً

رْ ﴿
ّ
 .[51اًحلرت: ]﴾ُموىَس  َواؿَْدانَ  َوا

 مٌرصف، كري ٔبو اكن مٌرصفاً  اًخىسري مجؽ يف [2

ُ  َوؿََدُكُ ﴿ ؛[88اٍمني: ]﴾اًِْجَحالَ  َوحََرى﴿ ثـاىل: كوهل حنو  ؛[22اًفذح: ]﴾َنثِرَيتً  َمَلاِنَ  اغلر

 [32اًيوز: ]﴾اْلَاَيَمى َوَبىِىُحوا﴿

 ،يشء تبٓخٍر ًخعي وػل انظة ؿَََ ذخي ٕارا اؽلضازغ اًفـي يف [3

َ  ًَيَالَ  ًَن﴿ ثـاىل: كوهل حنو  [37احلج: ]﴾ًُُحوُمَِا اغلر

 ة،خس  اً  ألسٌلء يف ٌَيعة ؿالمة حىون ألًف -3
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ا﴿ ثـاىل: كوهل حنو دٌ  اَكنَ  مر ن َبَددٍ  َببَ  ُمَحمر َخاًُِكْ  ِمّ َفغُ﴿ ،[42ألحزاة: ]﴾ِزّ ًوسف: ]﴾َبَخاانَ  َوحَنْ

ياك، كحٌل زٔبًت ،[65  [14اًلؼل: ]﴾َمالٍ  َرا اَكنَ  َبن﴿ ُو

 ؿَََ، محي وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ يف ٌَيعة ؿالمة حىون اًىَّست -4

َماَواِث  َخَََق ﴿ ثـاىل: كوهل حنو ن﴿ ،[1ألهـام: ]﴾اًسر
ّ
يٍ  ُبواَلِث  ُننر  َوا  [6اًعالق: ]﴾مَحْ

 موضـني، يف ٌَيعة ؿالمة حىون اًَاء -5

 ؿَََ، محي وما اؽلثىن يف [1

ريَا﴿ ثـاىل: كوهل حنو َْيَا َزت ـَ ََِمنْيِ  َواْح رْ ﴿ ،[128اًحلرت: ]﴾ضَلَ  ُمْس
ّ
 مُ ٕاٍهي َبْزَسَْيَا ا

ريَا﴿ ،[14س: ٌ  ]﴾ازْينَْيِ   [11كافر: ]﴾ازْيَدنَْيِ  َبَمذريَا َزت

  ؿَََ، محي وما اًساػل اؽلذهر مجؽ يف [2

ٌِنيَ  هُيِجي: ﴿ثـاىل كوهلحنو  ةَلً  زاََلزنِيَ  ُموىَس  ْدانَ َوَواؿَ ﴿ ،[88الٔهخِاء: ]﴾اًُْمْؤِم َْ َ  [142ألؾراف: ]﴾ً

 ألمثةل ارلسة، يف ٌَيعة ؿالمة ٍىون اًيون دذف -6

اَلّ : ﴿ثـاىل كوهلحنو 
ّ
 ،[184اًحلرت: ]﴾ًرُكْ  َخرْيٌ  ثَُعوُمواْ  َوَبن﴿ ،[22ألؾراف: ]﴾َمَََىنْيِ  حَُىوانَ  بَن ا

 .ثلويم ًون
 

 فعي: ؿالماث اخلفغ
 

ٌل واًفذحة اًَاءو  ألظي ويه اًىَّست :ؿالماث زالج خفغٌوَ: )) كال اؽلؤًف  ُو

 الامس يف: مواضؽ زالج يف ٌَخفغ ؿالمة فذىون اًىَّست فبٔما اًىَّست؛ ؾن انئخذان

ًدى ؿىََل  ُبْوًَئِمَ ﴿ ؛[1: اًفاحتة]﴾اًرحمي اًرمحنِ  ظلِ  ثسمِ ﴿: حنو اؽليرصف اؽلفرذ  ؛[5: اًحلرت]﴾ُُ

ّ ﴿: حنو اؽليرصف اًخىسري مجؽ ويف َخالِ ٌِ ُِةٌ  َِرّ  وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ ويف ؛[7: اًًساء]﴾هَع

 .ألحٌلل تبٔوالث ومرزث ؛[31: اًيوز]﴾ٌَُِّْمْؤِمٌَاِث  َوكُي﴿: حنو ؿَََ محي
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واْ ﴿: حنو اًس خة ألسٌلء يف: مواضؽ زالزة يف ٌَخفغ ؿالمة فذىون اًَاء ٔبما ـُ ىَل  اْزِح
ّ
 ا

َِ  ؿىََل  َبِمٌُخُكْ  ََكَ  ﴿ ؛[81: ًوسف]﴾َبِتَُكْ   وفِم حبمَم ومرزث ؛[64:ًوسف ]﴾كَْديُ  ِمن َبِخِ

يَم؛  َبتَُْفَ  َحىتر ﴿: حنو ؿَََ محي وما اؽلثىن ويف ؛[36: اًًساء]﴾اًُْلْرَب  ِري َواًَْجازِ ﴿ ُو

 ؿَََ محي وما اًساػل اؽلذهر مجؽ ويف ؛وازيدني بزيني ومرزث ؛[62: اًىِف]﴾اًَْحْحَرٍْنِ  َمْجَمؽَ 

ّ  َوكُي﴿ :حنو امُ ﴿: وحنو ؛[31: اًيوز]﴾َُْمْؤِمٌَاِث ٌِ ـَ ْظ
ّ
خنِّيَ  فَا  . [4: اؾلاذةل]﴾ِمْسِىِيًا س ِ

ِْيَا﴿: حنو اكن مفرذا ًيرصف ال اشلي الامس يف ٌَخفغ ؿالمة فذىون اًفذحة ؤبما  َوبَْوَح

ىَل 
ّ
ميَ  ا ُِ ْجَرا

ّ
اِؾَيَ  ا مْسَ

ّ
 حىسري مجؽ ٔبو ؛[86: اًًساء]﴾ِمهْنَا ِتبَْحَسنَ  فََحَُّواْ ﴿ ؛[163: اًًساء]﴾َوا

َحاِزًةَ  ِمن﴿: حنو  ؛[4: اًخني]﴾ثلوميٍ  ٔبحسنِ  يف﴿: حنو ٔبضَف ٕارا ٕاال ؛[13: س حبٔ ]﴾َوثََمازَِيَ  مر

 (([187: اًحلرت]﴾اًَْمَساِخدِ  يِف  ؿَاِنُفونَ  َوَبهُتْ ﴿: حنو (لا) ؿَََ ذخَت ٔبو
 

 فَِ مسائي:

 اًىَّست. ؾن انئخذان ٌلُو واًفذحة اًَاءو  ألظي ويه اًىَّست ؿالماث: زالزة ٌوَخفط -1

 مواضؽ: زالزة يف ٌَخفغ ؿالمة حىون اًىَّست افبٔمّ  -2

 اؽليرصف، اؽلفرذ الامس يف [1

ًدى ؿىََل  ُبْوًَئِمَ ﴿ ،[1اًفاحتة: ]﴾اًرحمي اًرمحنِ  ظلِ  ثسمِ ﴿ :ثـاىل كوهلحنو   [5اًحلرت: ]﴾ُُ

  ،اؽليرصف اًخىسري مجؽ يف [2

َخالِ : ﴿ثـاىل كوهل حنو ُِةٌ  ٌَِِّرّ  [7: اًًساء]﴾هَع

  ،ؿَََ محي وما اًساػل اؽلؤهر مجؽ يف [3

 .ألحٌلل تبٔوالث ومرزث ،[31اًيوز: ]﴾ٌَُِّْمْؤِمٌَاِث  َوكُي: ﴿ثـاىل كوهل حنو

 : مواضؽ زالزة يف ٌَخفغ ؿالمة حىون اًَاء -3

 ،اًس خة ألسٌلء يف [1

واْ : ﴿ثـاىل كوهل حنو  ـُ ىَل  اْزِح
ّ
  ،[81ًوسف: ]﴾َبِتَُكْ  ا
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َِ  ؿىََل  َبِمٌُخُكْ  ََكَ ﴿  يَم، وفِم حبمَم ومرزث ،[64ًوسف :]﴾كَْديُ  ِمن َبِخِ   ُو

 .[36اًًساء: ]﴾اًُْلْرَب  ِري َواًَْجازِ :﴿ثـاىل كوهلو 

  ،ؿَََ محي وما اؽلثىن يف [2

  .وازيدني بزيني ومرزث ،[62اًىِف: ]﴾اًَْحْحَرٍْنِ  َمْجَمؽَ  َبتَُْفَ  َحىتر : ﴿ثـاىل كوهل حنو

  ،ؿَََ يمح وما اًساػل اؽلذهر مجؽ ويف [3

امُ ﴿ ،[31اًيوز: ]﴾ٌَُِّْمْؤِمٌَاِث  َوكُي﴿ :ثـاىل كوهل حنو ـَ ْظ
ّ
خنِّيَ  فَا  [4اؾلاذةل: ]﴾ِمْسِىِيًا س ِ

 ،اكن مفرذا ًيرصف ال اشلي الامس يف ٌَخفغ ؿالمة حىون اًفذحة [1 -4

ِْيَا: ﴿ثـاىل كوهل حنو  ىَل  َوَبْوَح
ّ
ميَ  ا ُِ ْجَرا

ّ
اِؾَيَ  ا مْسَ

ّ
ْْسََق  َوا ُلو  َوٕاْ ـْ َ  ،[163اًًساء: ]﴾َة َوً

  .[86اًًساء: ]﴾ِمهْنَا ِتبَْحَسنَ  فََحَُّواْ ﴿

  ،حىسري مجؽ ٔبو [2

َحاِزًةَ  ِمن: ﴿ثـاىل كوهل حنو  [13س حبٔ: ]﴾َوثََمازَِيَ  مر

 ثيخَِ!

 فِخفغ بًىَّست، ل(ا) ؿَََ ذخَت ٔبوالامس اشلي ال ًيرصف  ٔبضَف ٕارا [3

  ،[4اًخني: ]﴾ثلوميٍ  ٔبحسنِ  يف﴿ : ثـاىل كوهل حنو

 [187اًحلرت: ]﴾اًَْمَساِخدِ  يِف  ؿَاِنُفونَ  َوَبهُتْ ﴿  

 

 فعي: ؿالمذا اجلزم
 

و اًسىون: ؿالمذان ٌوَجزم: )) كال اؽلؤًف و واحلذف ألظي، ُو  فبٔما ؾيَ؛ انئة ُو

 تبٓخٍر ًخعي ػل اشلي الٓخر اًعحَح اؽلضازغ اًفـي يف َجزمٌ ؿالمة فِىون اًسىون

 [3-2: إلخالضا]﴾ٔبدد نفؤا هل ٍىنْ  ػلو* ًوزلْ  وػل ًسلْ  ػل﴿: حنو يشء
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و الٓخر اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي يف ٌَجزم ؿالمة فِىون احلذف ؤبما  حرف بٓخٍر ما ُو

َش  َوًَمْ ﴿: حنو اًَاءو  واًواو ألًف: اًـةل وحروف ؿةل؛ اَلّ  خَيْ
ّ
 َوَمن﴿ ؛[18: اًخوتة]﴾ظلَ  ا

ِ  َمؽَ  ًَْدغُ   تثداث زفـِا اًيت ألفـال ويف ؛[178: ألؾراف]﴾ظلُ  ََيْدِ  َمن﴿ ؛[117: اؽلؤمٌون]﴾اغلر

ن﴿: حنو اًيون
ّ
ىَل  ثَُخوبَ  ا

ّ
ِ  ا ن﴿ ؛[4: اًخحرمي]﴾اغلر

ّ
واْ  َوا  َواَل ﴿ ؛[122: بٓل معران]﴾َوثَخرُلواْ  ثَْعرِبُ

ايِف  َزيِن  َواَل  ََتَ  (([7: اًلعط]﴾حَتْ
 

 فَِ مسائي:

و اًسىون ؿالمذان: مٌَجز  -1 و ذفواحل ألظي ُو  ؾيَ انئة ُو

 تبٓخٍر ًخعي ػل اشلي الٓخر اًعحَح اؽلضازغ اًفـي يف جزمٌَ ؿالمة ٍىون اًسىون -2

  ،يشء

 [3-2اإلخالض: ]﴾ٔبدد نفؤا هل ٍىنْ  وػل* ًوزلْ  وػل ًسلْ  ػل: ﴿كوهل ثـاىل حنو

 موضـني: يف ٌَجزم ؿالمة ٍىون احلذف -3

  ،الٓخر اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي [1

َش  َوًَمْ ﴿ : كوهل ثـاىلحنو  اَلّ  خَيْ
ّ
  ،[18اًخوتة: ]﴾ظلَ  ا

ِ  َمؽَ  ًَْدغُ  َوَمن﴿     ،[117اؽلؤمٌون: ]﴾اغلر

 .[178ألؾراف: ]﴾ظلُ  ََيْدِ  َمن﴿  

 ثيخَِ:

 اًَاءو  واًواو ألًف: اًـةل حروف

 ارلسة، ألمثةل يف [2

ن: ﴿حنو كوهل ثـاىل
ّ
ىَل  ثَُخوبَ  ا

ّ
ِ  ا ن﴿ ،[4اًخحرمي: ]﴾اغلر

ّ
واْ  َوا  ،[122ران: بٓل مع]﴾َوثَخرُلواْ  ثَْعرِبُ

ايِف  َواَل ﴿ َزيِن  َواَل  ََتَ  [7اًلعط: ]﴾حَتْ
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 اؽلـربث
 

 وكسم بحلراكث، ًـرة كسم: كسٌلن اؽلـربث من ثلدم ما مجَؽ :فعي: )) كال اؽلؤًف

 ومجؽ اًخىسري، ومجؽ اؽلفرذ، الامس: ٔبهواغ بٔزتـة بحلراكث ًـرة اشليف .بحلروف ًـرة

 وثيعة بًضمة، حرفؽ ولكِا ؛يشء تبٓخٍر ًخعي ػل اشلي اؽلضازغ واًفـي اًساػل، اؽلؤهر

 اشلي الامس: ٔبص َاء زالزة رضل من خرحو  بًسىون؛ وجتزم بًىَّست، وَتفغ بًفذحة،

 ؿَََ ثدخي ٔبو ًضف ػل ما بًفذحة خيفغ فٕاهَ حىسري، مجؽ ٔبو اكن مفرذا ًيرصف ال

 جيزم فٕاهَ الٓخر ـخياؽل  اؽلضازغ واًفـي بًىَّست؛ ًيعة فٕاهَ اًساػل اؽلؤهر ومجؽ ؛"ل"ا

 وما اؽلثىن: ٔبهواغ ٔبزتـة بحلروف ًـرة واشلي .رضل ٔبمثةل ثلدمت وكد بٓخٍر حبذف

 ((ارلسة وألمثةل اًس خة، وألسٌلء ؿَََ، محي وما اًساػل اؽلذهر ومجؽ ؿَََ، محي
 

 فَِ مسائي:

 كسٌلن: اؽلـربث -1

 بحلراكث ًـرة كسم [1

 بحلروف ًـرة كسم [2

 ٔبهواغ: ـةٔبزت بحلراكث ًـرة اشلي -2

 اؽلفرذ الامس [1

 اًخىسري مجؽ [2

 اًساػل اؽلؤهر مجؽ [3

 يشء تبٓخٍر ًخعي ػل اشلي اؽلضازغ واًفـي [4

 بًسىون وجتزم بًىَّست وَتفغ بًفذحة وثيعة بًضمة حرفؽ ولكِا

 ٔبص َاء: زالزة رضل ؾن وخرح -3
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 ًضف ػل ما بًفذحة خيفغ فٕاهَ اًخىسري، مجؽ بٔو اكن مفرًذا ًيرصف ال اشلي الامس [1

 )ال( ؿَََ خيدً ٔبو

  .بًىَّست ًيعة فٕاهَ اًساػل اؽلؤهر مجؽ [2

 بٓخٍر حبذف جيزم فٕاهَ الٓخر اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي [3

 ٔبهواغ: ٔبزتـة بحلروف ًـرة واشلي -4

  ؿَََ، محي وما اؽلثىن [1

  ؿَََ، محي وما اًساػل اؽلذهر مجؽ [2

  اًس خة، ألسٌلء [3

 ارلسة ألمثةل [4
 

 ٕاؾراة اؽلثىن وما بحٔلق تَ

 

يعة ًفبلٔ  فريفؽ: اؽلثىن فبٔما)) : كال اؽلؤًف  اؽلىسوز كدَِا، ما اؽلفذوخ ًَاءب وجير ًو

 ريضماً ٕاىل ٕاضافهتٌل ثرشظ ولكخا والك معَلا، زًذانو  وازًذان ازيان :تَ واحلق تـدُا، ما

 ٔبضَفا فٕان .ولكخهيٌل جلكهيٌل ومرزث ولكخهيٌل، لكهيٌل وزٔبًت ولكخاٌُل، ٌُلالك خاءين: حنو

 ألًف ثطل يف ملدزت راكثحب ٕاؾراهبٌل واكن ،اًثالزة ألحوال يف ًفبلٔ  اكان اًؼاُر ٕاىل

 جالك ومرزث ،اؽلرٔبثني ولكخا اًرخَني الك وزٔبًت اؽلرٔبثني، ولكخا اًرخَني الك خاءين: حنو

 ((اؽلرٔبثني ولكخا اًرخَني
 

 فَِ مسائي:

 مفرذٍ ؿىل وهون ايء ٔبو وهون ٔبًف جزايذت ازيدني ٔبو ازيني ؿىل ذلّ  ما ُو: اؽلثىن -1

يعة ًفبلٔ  ٍرفؽ اؽلثىن -2  تـدُا ما اؽلىسوز كدَِا ما اؽلفذوخ ًَاءب وجير ًو

 خاء اؽلسٌَلن واؽلسَمخان،  حنو:
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 زٔبًت اؽلسَمني واؽلسَمخني،  

 مرزث بؽلسَمني واؽلسَمخني  

 ًًل: ما بؽلثىن ًَحق -3

 اًضمري، ٕاىل ٌلٕاضافهت ثرشظ ورضل ولكخا الك [1

  لكخاٌُل، اًعاًحخان اءثخ الكٌُل، اًعاًحان اءخ حنو:

  لكخهيٌل، اًعاًحخني زبًٔت لكهيٌل، اًعاًحني زٔبًت 

 لكخهيٌل. بًعاًحخني مرزث لكهيٌل، بًعاًحني مرزث 

 اؽللدزت ألظََة بحلراكث وثـربن ألًف ثَزمان فٕاهنا اًؼاُر امس ٕاىل ٔبضَفذا ٕارا ٔبما [2

 ألًف. ؿىل

  اًعاًحخني، ولكخا اًعاًحني الك خاء حنو:

  اًعاًحخني، ولكخا اًعاًحني الك زٔبًت 

 اًعاًحخني. ولكخا اًعاًحني الكج مرزث 

 ال، ٔبم ضمرياً ٕاىل ٔبضَفت سواء :ٔبي معَلًا، وزًذان وازًذان ازيان [3

  وزًذاٌُل، وازًذاٌُل ازياٌُل خاء حنو:

  وزيدهيٌل، وازيدهيٌل ازًهيٌل زٔبًت 

  وازيدهيٌل، بزًهيٌل مرزث  

 زًذان، ٔبو ازًذان اًحخانوظ ازيان ظاًحان خاء 

 زيدني، ٔبو ازيدني وظاًحخني ازيني ظاًحني زٔبًت 

 زيدني، ٔبو ازيدني وظاًحخني ازيني ظاًحني مرزث 

  ٌَمؤهثدني، احلجاس ٔبُي ًلة يه اًخاء كدي بهلمزت ازًذان -4

 متمي تين ًلة ؿىل اهلمزت خبذف زًذان
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 ؽ اؽلذهر اًساػل وما بحٔلق تَٕاؾراة ادل

 

يعة بًواو فريفؽ اًساػل، اؽلذهر مجؽ اؤبم)) : كال اؽلؤًف  كدَِا ما اؽلىسوز ًَاءب وجير ًو

 دسـنياً  ٕاىل اًـلوذ من تـدٍ وما وؾرشون وؿاؽلون ًواو بٔ : تَ ؤبحلق تـدُا، ما اؽلفذوخ

 ِمٌُكْ  اًَْفْضيِ  ُبْوًُوا ًَبِثَيِ  َواَل ﴿: حنو وؿََون، وواتَون ؤبَُون وبتَ وس يون ؤبزضون

ةِ  ـَ نر ﴿ ؛[22: اًيوز]﴾َواًسر
ّ
ْنَرى َرضِلَ  يِف  ا ًَْحاِة  ِلُْويِل  شَلِ ِ  َواًَْحْمدُ ﴿ ؛[21: اًزمر]﴾اْلَ  َزِةّ  غِلّ

اًَِمنيَ  ـَ ينِيَ  ِمائَةٍ  زاََلَج ﴿ ؛[45: ألهـام]﴾اًْ ٍنَ ﴿ ؛[25: اًىِف]﴾س ِ ِ َُوا اشلر ـَ  اًُْلْربٓنَ  َح

َُ  َبْمَواًُيَا َصَلََْخيَا﴿ ؛[91: احلجر]﴾ِؾِضنيَ  ُْ ُمونَ  َما َبْوَسطِ من ﴿ ؛[11: اًفذح]﴾وانَ َوَب ـِ  ثُْع

ََُِكْ  ُْ ىَل ﴿ ؛[89اؽلائدت: ]﴾َب
ّ
َِهِيمْ  ا ُْ فذح: ]﴾َب ّنيَ  ًَِفي﴿ ؛[12ًا َِ ّ َِ ََُِّّونَ  َما َبْذَزاكَ  َوَما*  ِؿ  (([19-18اؽلعففني: ]﴾ِؿ

 

 فَِ مسائي:

 ُذٍ ؾن ًخجًرد حلظا بٓخٍر يف جزايذت ازيني من ٔبنرث ؿىل ذلّ  ما ُو: اًساػل اؽلذهر مجؽ -1

 ؿَََ. مثهل وؾعف اًزايذت

يعة بًواو ٍرفؽ اًساػل اؽلذهر مجؽ -2  تـدُا، ما اؽلفذوخ كدَِا ما اؽلىسوز ًَاءب وجير ًو

 بؽلسَمني مرزث اؽلسَمني، زٔبًت اؽلسَمون، خاء حنو:

 ،مفرذٍ يف ظفةً  بٔو ؿٌَلً  ًساػلا اؽلذهر مجؽ ٍىون ٔبن ظرت ٌض -3

  فرون.واك اكفر واًًزدون، ًسد حنو:

 وظفة. تـؼل ًُس ٔلهَ زخَون، "زخي": مجؽ يف لًلا فال

ُ   مفذودة اًساػل اؽلذهر مجؽ يف اًيون ٔبن -4  ٌَرضوزت حىَّس وكد ألصِر ُو ذاو

 ًًل: ما اًساػل اؽلذهر جبمؽ ٔبحلق و -5

 ظاحة، مبـىن ٔبًوو، [1

ةِ  ِمٌُكْ  اًَْفْضيِ  ُبْوًُوا ًَبِثَيِ  َواَل ﴿ ثـاىل: كوهل حنو ـَ  [22: اًيوز]﴾َواًسر
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و ؿاؽلون، [2  ظل، خَق ما ك ُو

ِ  َواًَْحْمدُ ﴿ ثـاىل: كوهل حنو اًَِمنيَ  َزِةّ  غِلّ ـَ  [45ألهـام: ]﴾اًْ

 اًدسـني، ٕاىل اًـلوذ من تـدٍ وما ؾرشون، [3

 ظاًحاً  ؾرشون خاء حنو:

  ٔبزضون، [4

 ألزضني ظل خَق حنو:

 وبتَ، س يون [5

ٍنَ ﴿ ثـاىل: كوهل حنو ِ َُوا اشلر ـَ  [91احلجر: ]﴾ِضنيَ ؾِ  اًُْلْربٓنَ  َح

 اًـضريت، ومه ٔبَُون، [6

َُوانَ  َبْمَواًُيَا َصَلََْخيَا﴿  ثـاىل: كوهل حنو ُْ   ؛[11اًفذح: ]﴾َوَب

ُمونَ  َما َبْوَسطِ﴿   ـِ ََُِكْ  ثُْع ُْ   ؛[89اؽلائدت: ] ﴾َب

ىَل ﴿  
ّ
َِهِيمْ  ا ُْ  [12اًفذح: ]﴾َب

و واتَون، [7  اًلٍزر اؽلعر ُو

 واتَون ىزل حنو:

َّون، [8 و ؿَ  اًراتـة، اًسٌلء يف ماكن ُو

ّنيَ  ًَِفي﴿ ثـاىل: كوهل حنو َِ ّ َِ ََُِّّونَ  َما َبْذَزاكَ  َوَما*  ِؿ  [19-18اؽلعففني: ]﴾ِؿ

 اإلضافة، ؾيد ادلؽ هون حتذف -6

  اًلًرة، مسَمو خاء حنو:

  اًلًرة، مسَمي زٔبًت  

 اًلًرة سَميمب  مرزث  
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 ٕاؾراة ألسٌلء اًس خة

 

 نبٔ  ثرشظ ،ًَاءب وجتر ًفبلٔ  وثيعة بًواو فرتفؽ ةاًس خ ألسٌلء ٔبما: )) كال اؽلؤًف

ۥٓ ﴿ :حنو اًؼاُرت بحلراكث ٔبؾرتت اإلضافة ؾن ٔبفرذث فٕان مضافة؛ حىون : اًًساء]﴾َبدٌ  َوهَلُ

نر ﴿؛[12
ّ
ۥٓ  ا  ايء ًلري ٕاضافهتا حىون ؤبن ؛[23: اًًساء]﴾ألد وتياث﴿ ؛[78: ًوسف]﴾َببٗ  هَلُ

 ُذا ٕانّ ﴿ :حنو اًَاء كدي ما ؿىل ملدزت اكثر حب رتتٔبؾ ًَاء اىلإ  ٔبضَفت فٕان اؽلخلكم؛

 ُذا): حنو اًؼاُرت بحلراكث ٔبؾرتت ظلرث فٕان مىربت، حىون ؤبن ؛[23ض: ]﴾ٔبيخ

ّم َِ َ  .واؾلموغ اؽلثىن ٕاؾراة ٔبؾرتت مجـت، ٔبو زيُت فٕان مفرذت، حىون ؤبن (؛ُبت

، دذف :ٔبي ،اًيلط اًِن يف وألفعح  ُذا) :حنو ناًيو ؿىل بحلراكث واإلؾراة بٓخٍر

 ُذٍ يف كرٍي وال ألحرومِة ظاحة ًـدٍ ػل ًوِذا (،هبيم ومرزث ُيم وزٔبًت ُيم

ا سٌلءالٔ   ((مخسة وحـَُو
 

 فَِ مسائي:

يوكَ  وفوكَ  محوكِ و  وكخبٔ و  ٔبتوكَ  يه: اًس خة ألسٌلء -1   ماٍل، ورو ُو

 وظاحة اًفاوِيي كال وتَ اؽلرٔبت، سوح كًرة احلم ٔلن اًاكف" "جىَّس ومحوكِ 

 اجن رهر نٌل اًزوخة، ٔبكازة تـضِم ؾيد احلم ٔلن اًاكف" "تفذح محوكَ  وكِي اًىواهة،

 اًيدى. كعر رشخ يف ُضام

 اًفرح ُو اًِاء" "تفذح اًِنو 

 ،ًَاءب وجتر بٔلًف وثيعة بًواو حرفؽ اًس خة ألسٌلء -2

 تبٔتَم مرزث ك،ٔبب زٔبًت ٔبتوك، خاء حنو:

 ٔبزتـة: بحلروف، اًس خة ٔبسٌلء ٕاؾراة ظورش  -3

 ،اًؼاُرت بحلراكث بٔؾرتت ضافةاالٕ  ؾن ٔبفرذث فٕان مضافًة، حىون ٔبن [1
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ۥٓ ﴿ حنو: نر ﴿، [12: اًًساء]﴾َبدٌ   َوهَلُ
ّ
ۥٓ   ا ۡلَدِ   َوتَيَاُث ﴿، [78: ًوسف]﴾َببٗ   هَلُ

 
 [23: اًًساء]﴾ب

 ؿىل ملدزت حبراكث ٔبؾرتت اًَاء ٕاىل ٔبضَفت فٕان اؽلخلكم، ايء ًلري ٕاضافهتا حىون ٔبن [2

 ،اًَاء كدي ما

نر ﴿ حنو:
ّ
ٓ   ا َذا ؼَٰ  [23: ض]﴾َبيِخ   َُ

 اًؼاُرت، بحلراكث بٔؾرتت ُظلّرث فٕان مىربًت، حىون ٔبن [3

َّم ذاُ   حنو:  ُبت

 واؾلموغ، اؽلثىن ٕاؾراة بٔؾرتت مجـت ٔبو زيُّت فٕان مفرذًت، حىون ٔبن [4

 تبٔتوٍن مرزث بٔتوٍن، زٔبًت ،انٔبتو  خاء  حنو:

 ٕبخواِهم مرزث ٕاخواهَم، زٔبًت ٕاخواهُم، خاء 

 ؤبخني تبٔتني مرزث ؤبخني، ٔبتني زبًٔت ،ؤبخون ٔبتون خاء 

، دذف :ٔبي اًيلط، "اًِن" ألفعح -4  اًيون، ؿىل بحلراكث واإلؾراة بٓخٍر

 مهبيِ  مرزث َُيم، زٔبًت ُيم، ذاُ   حنو:

 ِ اوح ألسٌلء ُذٍ يف كرٍي وال رومِةالٓح ظاحة ًـّدٍ ػل ذاًو  مخسة. ـَُو
 

 ٕاؾراة ألمثةل ارلسة

 

 ًفـالن :حنو ثثًِة مضري تَ اثعي فـي ك :فِيي ارلسة ألمثةل ٔبما: )) كال اؽلؤًف

 ،ثفـَني: حنو اـلاظحة اؽلؤهثة مضري ٔبو وثفـَون، ًفـَون :حنو مجؽ مضري ٔبو وثفـالن،

 ((اًيون حبذف وجتزم وثيعة اًيون تثدوث حرفؽ فٕاهنا
 

 فَِ مسائي:

مؤهر مضري  ري ثثًِة ٔبو مضري مجؽ ٔبو: ك فـي مضازغ اثعي تَ مضيه ارلسة ألمثةل -1

 اـلاظحة،
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 ثفـَنيو  وثفـَون ًفـَونو  وثفـالن حنو: ًفـالن

 حرفؽ تثدوث اًيون وثيعة وجتزم حبذف اًيون، ارلسة ألمثةل -2

 حنو: جيَسان، ٔبن جيَسا، ػل جيَسا

ٔبحسن من جسمَهتا ألفـال ارلسة، ٔلهنا ًُست ٔبفـااًل تبٔؾَاهنا،  ارلسة ألمثةل جسمَة -3

 ي اكن مبزٍنهتاًىن حىىن هبا ؾن ك فـ
 

 ثيخهياث

 

: ٔبظول ٔبزتـة مهنا :ؾرشت ٔبزتـة اإلؾراة ؿالماث نبٔ  :ثلدم مما ؿؼل :ثيخَِ : )) كال اؽلؤًف

 انئحة فروغ وؾرشت .ٌَجزم واًسىون ٌَجر، واًىَّست ٌَيعة، واًفذحة ٌَرفؽ، اًضمة

 ،اًىَّست ؾن انذوازً  ،اًفذحة ؾن وبٔزتؽ اًضمة، ؾن ثخوة زالزة: ألظول ُذٍ ؾن

 ًيرصف؛ ال ما بة: ألول :ٔبتواة س حـة يف واكـة اًيَاتة ؤبن اًسىون؛ ؾن ووادد

 بة: اًراتؽ الٓخر؛ اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي بة: اًثاًر اًساػل؛ اؽلؤهر مجؽ بة: اًثاين

 بة: اًساتؽ اًس خة؛ ألسٌلء بة: اًساذش اًساػل؛ اؽلذهر مجؽ بة: اخلامس اؽلثىن؛

 ((ارلسة ألمثةل
 

 مسائي: فَِ

 ألظول. ذٍُ   ؾن انئحة فروغ وؾرش لو ٔبظ ٔبزتؽ ؾرشت، ٔبزتـة اإلؾراة ؿالماث ٔبن -1

 ٌَجزم واًسىون ٌَجرّ  واًىَّست ٌَيعة ةواًفذح ٌَرفؽ اًضّمة يه: ٔبظول ٕاؾراة -2

 ٔبتواة: س حـة يف ًلؽ فروغ ٕاؾراة -3

و ًيرصف، ال ما [1  ةبًفذح جيرّ  ُو

و اًساػل، اؽلؤهر مجؽ [2  بًىَّست ًيعة ُو

و الٓخر، اؽلـخي ازغاؽلض ًفـيا [3  بٓخٍر حبذف جيزم ُو
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و اؽلثىن، [4 يعة بٔلًف ٍرفؽ ُو  ًَاءب وجيرّ  ًو

و اًساػل، اؽلذهر دلؽا [5 يعة بًواو ٍرفؽ ُو  ًَاءب وجيرّ  ًو

 ًَاءب رّ وجت بٔلًف يعةث و  بًواو حرفؽ ويه اًس خة، ألسٌلء [6

 اًيون حبذف زموجت وثيعة اًيون تثدوث حرفؽ ويه ارلسة، ألمثةل [7
 

 ؾراة اًخلدٍري يف ألسٌلءاالٕ 

 

: حنو اؽلخلكم ايء ٕاىل اؽلضاف الامس :يف اًثالج احلراكث ثلدز :فعي : )) كال اؽلؤًف

 وموىس واؽلععفى )اًفىت حنو: السمة ٔبًف بٓخٍر اشلي اؽلـرة الامس ويف واتين؛ كاليم

 السمة ايء بٓخٍر اشلي اؽلـرة الامس يف واًىَّست اًضمة وثلدز ملعوزًا؛ ٌوسمى (وحدىل

 ًَْدغُ  ًَْومَ ﴿: حنو مٌلوظاً  ٌوسمى (واؽلرثلي وازلاؾي اًلايض) :حنو كدَِا ما مىسوز

اغِ  نيَ ﴿ ؛[6اًلمر: ]﴾ازلر ـِ ِِْع ىَل  مُّ
ّ
اغِ  ا  َبِحُِحوا﴿: حنو خلفهتا اًفذحة فَِ وثؼِر ؛[8اًلمر: ]﴾ازلر

ِ  َذاِؾيَ   (([31: ألحلاف]﴾اغلر
 

 فَِ مسائي:

 ٔبهواغ: زالزة اًخلدٍري اةبإلؾر  ـرةث اًيت ألسٌلء -1

 اؽلخلكم ايء ٕاىل اؽلضاف [1

 اؽللعوز الامس [2

 اؽليلوض الامس [3

 اًرفؽ يف اؽلخلكم ايء كدي ما ؿىل ملدزت حبراكث ًـرة اؽلخلكم ايء ٕاىل اؽلضاف الامس -2

 واجلّر، واًيعة

 تلاليم مرزث كاليم، زٔبًت كاليم، خاء حنو:
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 اًلكمة بٓخر ٔبن ٔبي اؽلياس حة، م:اؽلخلك ايء ٕاىل اؽلضاف يف اًـالماث ػِوز مٌؽ سخة -3

 اؽلخلكم. ايء ثياسة اًيت  بًىَّست مضلول

 كدَِا، ما مفذوخ السمة ٔبًف بٓخٍر اشلي اؽلـرة الامس ُو: اؽللعوز الامس -4

 ُحدىل موىس، اؽلععفى، اًفىت، حنو:

 واجلر، واًيعة اًرفؽ يف ملدزت حبراكث ًـرة اؽللعوز الامس -5

 بًفىت مرزث اًفىت، زٔبًت كوي، اًفىت حنو:

 اًـالمة ثؼِر ٔبن ميىن ال ٔبي اًخـذز، اؽللعوز: الامس يف اًـالماث ػِوز مٌؽ سخة -6

 ألًف. ؿىل

 كدَِا، ما مىسوز السمة ايء بٓخٍر اشلي اؽلـرة الامس ُو: اؽليلوض الامس -7

 اؽلرثلي ازلاؾي، اًلايض، حنو:

 ،واجلر اًرفؽ يف ملدزت حبراكث ًـرة اؽليلوض الامس -8

اغِ  ًَْدغُ  ًَْومَ ﴿ حنو: نيَ ﴿ ؛[6اًلمر: ]﴾ازلر ـِ ِِْع ىَل  مُّ
ّ
اغِ  ا  [8اًلمر: ]﴾ازلر

 ،خلفهتا تػاُر  فِيي اًيعة داةل يف ٔبما

ِ  َذاِؾيَ  َبِحُِحوا﴿حنو:   [31ألحلاف: ]﴾اغلر

 ثؼِر ٔبن ميىن اًـالمة ٔبن ٔبي اًثلي، اؽليلوض: الامس يف ًـالماثا ػِوز مٌؽ سخة -9

 اًيعق. يف زلِةل ًوىهنا اًَاء ؿىل

 الٓثَة: احلاالث يف اؽليلوض ايء ذفحت -12

 كاٍط  ذاُ   حنو: )ال(،ؼت حييّ  ػل ٕارا [1

 تلاٍط  مرزث حنو: مٌعوًب، ٍىن ػل ٕارا [2

 تلاٍط  مرزث كاٍط، خاء حنو: مضافًا، ٍىن ػل ٕارا -4
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 اإلؾراة اًخلدٍري يف ألفـال

 

 فلط مةاًض وثلدز ًف؛بلٔ  اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي يف واًفذحة اًضمة ثلدز : )) كال اؽلؤًف

ريم، ًدؾو: حنو ًَاءب وبٔ  بًواو اؽلـخي اؽلضازغ اًفـي يف  ًدؾوَ  ًن: حنو اًفذحة وثؼِر ٍو

 ((ثلدم نٌل بحلذف اًثالزة يف واجلزم ٍريَم؛ ًون
 

 فَِ مسائي:

 الٓخر مـخي اكن ٕارا  اًخلدٍري بإلؾراة اًفـي ًـرة -1

 ٔبهواغ: زالزة الٓخر اؽلـخي اًفـي -2

 بًواو اؽلـخي [1

 َاءً ب اؽلـخي [2

 بٔلًف اؽلـخي [3

 اإلؾراة ًلدي ٔلهَ مضازؿاً  ٍىون ُيا الٓخر اؽلـخي اًفـي -3

 ٍرحو ًدؾو، حنو: ٌَثلي، اؽللدزت بًضمة ٍرفؽ بًواو اؽلـخي اؽلضازغ -4

يعة  ٍرحوَ  ًن ًدؾَو، ًن حنو: اًؼاُرت، ةبًفذح ًو

 ٍرحُ  ػل ًدُغ، ػل حنو: الٓخر، حبذف وجيزم

 ريمٍ حنو: ٌَثلي، اؽللدزت ةبًضم ٍرفؽ ًَاءب اؽلـخي اؽلضازغ -5

يعة  ريمَ ٍ ًن حنو: اًؼاُرت، ةبًفذح ًو

 رمِ ٍ ػل حنو: الٓخر، حبذف وجيزم

 خيَش  حنو: ٌَخـّذز، اؽللدزت بًضمة ٍرفؽ بٔلًف اؽلـخي اؽلضازغ -6

يعة  خيَش  ًن حنو: ٌَخـّذز، اؽللدزت ةبًفذح ًو

 خيَش  ػل حنو: الٓخر، حبذف وجيزم
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 الامس اشلي ال ًيرصف

 

 ملام ثلوم واددت وبٔ  جسؽ ؿَي من ؿَخان فَِ :ًيرصف ال اشلي الامس: )) ل اؽلؤًفكا

 واًرتهَة واًخـًرف واًخبٔهُر واًـدل اًفـي ووسن ادلؽ" :يه اًدسؽ واًـَي اًـَخني،

 :اًضاؾر كول جيمـِا" واًعفة واًـجمة اًزائداتن واًيون ًفوالٔ 

 مكال كد فاًوظَف  جعمةً  وسذ زهة**** مبـرفة ٔبهر ؿاذال وسن امجؽ

 )مساخدَ : حنو مفاؿي ظَلة ويه ادلوغ، مٌهتيى ظَلة ؿىل ٍىون نبٔ  رشظَ فادلؽ

ذٍ ،(وذانهري وحماًزة معاتَح): حنو ومفاؾَي ؛(وقيامئ وذزامهَ   ألوىل اًـةليه  اًـةل ُو

  .اًـَخني ملام وثلوم وددُا اًرصف متيؽ ك واددت مهنٌل َخنيٌ ا اًـَخني من

 اؽلمي، تدضدًد (مشررَ ؼ)ن خاٍض  وسن ؿىل الامس ٍىون نبٔ  :تَ فاؽلراذ اًفـي وسن ؤبما

 اًوظي هبمزت اؽلحدوءت اؽلاضَة فـالالٔ  من وحنوٍ (اهعَق)و ٌَمفـول، بًحياء (رُضة)و

و اًفـي نزايذت سايذت ٔبوهل يف ٍىون ٔبو رضل. من ثضئ مسي ٕارا  يف ٌَفـي مضازك ُو

ًزد ٔبمحدؼ)ن وسهَ   ؛(وىرحس لَةثو  ٍو

 وزياء ومودد داذؼ)بٔ ن حتلِلا ٕاما ،ألظََة ظَلخَ ؾن الامس خروح :فِو اًـدل ؤبما

ىذا (ومرتؽ وزبغ ومثَر وزالج ومثىن  اًـدذ ٔبًفاع ؾن مـدوةل هناإ ف ،اًـرشت ٕاىل ُو

 مودد، ٔبظي ونذا ؛(وادداً  وادداً  خاءوا ،ٔبداذ اًلوم خاء) فبٔظي ؛مىرزت ألظول

 اًيت اكٔلؿالم ثلدٍراً  ٕاما اًحايق. يف ونذا ،(ازيني ازيني خاءوا مثىن، اًلوم خاء) ؤبظي

ـَي وسن ؿىل  ؿةل فهيا ًوُس اًرصف من مميوؿة مسـت ؽلا هناإ ف (وسدي وسفر معرؼ)ن فُ

 .(وسادي وسافر ؿامر) ؾن مـدوةل ؤبهنا اًـدل، فهيا كدزوا اًـَمَة كري ػاُرتً 

 بؽلـىن؛ وثبٔهُر ًخاء،ب وثبٔهُر بٔلًف، ثبٔهُر :ٔبكسام زالزة ؿىل وِف  اًخبٔهُر ٔبما

 ومرىض حدىلؼ)ن ملعوزت ألًف اكهت سواء معَلاً  اًرصف مييؽ ًفبلٔ  فاًخبٔهُر
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ذٍ ،(ؤبص َاء وسهرايء ومحراء حصراءؼ)ن ممدوذت اكهت ٔبو ؛(ورهرى  اًـةليه  اًـةل ُو

 ؤبما اًـَخني. ملام وثلوم وددُا اًرصف متيؽ مهنٌل واددت ك اٌَخني اًـَخني من اًثاهَة

 ؤهرؽل ٔبو (ظَحةؼ)ن ذهرؽل ؿٌَل اكن سواء اًـَمَة مؽ اًرصف فمييؽ بًخاء هُراًخبٔ 

 نبٔ  ثرشظ ًىن اًـَمَة مؽ فمييؽ بًخاء اكًخبٔهُر فِو اؽلـيوي اًخبٔهُر ؤبما ؛(فاظمةؼ)ن

 ساهن ٔبو هسلر، اًوسط حمرك زالزَا ٔبو هسـاذ، ٔبحرف زالزة ؿىل سائداً  :الامس ٍىون

 ػل فٕان جًزد. امرٔبت مسَت ٕارا نٌل اؽلؤهر ٕاىل اؽلذهر من المٌلو ٔبو ،وجوز ٔبجعمَاً  اًوسط

و وحرنَ اًرصف خاس ،(وذؿد نؼ)ُيد رضل من يشء ٍىن  .ألحسن ُو

ًزد( اًفـي وسن مؽ اًرصف ومتيؽ اًـَمَة تَ فاؽلراذ اًخـًرف ٔبما  اًـدل ومؽ نؼ)ٔبمحد ٍو

 نؼ)ؾامثن( واًيون ألًف ومؽ اؽلزيج اًرتهَة ومؽ ثلدم نٌل اًخبٔهُر ومؽ نؼ)معر وسفر(

  .س َبئت نٌل اًـجمة ومؽ

َ تلري اـلخوم اؽلزيج اًرتهَة :تَ فاؽلراذ اًرتهَة ٔبماو   مييؽ فال (وحرضموث تـَحمؼ)ن ًو

  اًـَمَة، مؽ ٕاال اًرصف

 اًعفة ومؽ وؾامثن، وـمران اًـَمَة مؽ اًرصف فمييـان اًزائداتن واًيون ألًف ؤبما

 .هسىران اًخاء ثلدي ٔبال ثرشظ

 وٕاسٌلؾَي إكجراُمي اًـجمَة ٔبوضاغ من اًلكمة حىون ٔبن :هبا فاؽلراذ اًـجمة ماوبٔ 

وذ وصـَة وظاحل َلد: بٔزتـة ٕاال بٔجعمَة ألهخِاء ومجَؽ وٕاْساق،  ؿَهيم ظل ظىل ُو

، جلام رصف وزلاضل اًـجمَة، يف ؿٌَل ٍىون ٔبن :فهيا ٌضرتظو  ٔبمجـني،  ؤبن وحنٍو

  ظ؛و ًو هوخ فرص  فصلضل اًثالزة ؿىل سائداً  ٍىون

 واًيون ألًف ومؽ وزالج، مثىن يف ثلدم نٌل اًـدل مؽ: ٔبص َاء زالزة مؽ فمتيؽ اًعفة ٔبما

 فـالهة وسن ؿىل مؤهثَ ٍىون وال اًفاء تفذح فَـالن وسن ؿىل اًعفة حىون ٔبن ثرشظ

 اكن ٕارا (هدماهة) مؤهثَ ٔلن مٌرصف (هدمان) :وحنو سىرى، مؤهثَ فٕان سىران: حنو
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 بًخاء مؤهثَ ٍىون البٔ و  (ٔبفـي) وسن ؿىل ىونح ٔبن ثرشظ :اًفـي وسن ومؽ اؽلياذمة. من

 .(ٔبزمةل) مؤهثَ ٔلن مٌرصف (ٔبزمي) :وحنو (محراء) مؤهثَ نإ ف (ٔبمحر) حنو

 ،[4اإلوسان: ]﴾َساَلِساَل ﴿: انفؽ نلراءت ٌَخياسة اؽليرصف كري رصف جيوسو  :ثيخَِ

 ((.اًضـر ًورضوزت ؛[15اإلوسان: ]﴾كََواِزٍَرا﴿
 

 فَِ مسائي:

 اؽليون وكري اؽليرصف وكري اًرصف من اؽلميوغ ٌسمى ًيرصف ال اشلي الامس -1

 هَّست وال نٍيو ث  ًَحلَ ٔبن جيوس ال ما ُو: ًيرصف ال اشلي الامس -2

يعة بًضمة ٍرفؽ ًيرصف ال اشلي الامس -3  بًفذحة، وجيرّ  ًو

 تبمٔحدَ  مرزث ٔبمحَد، زٔبًت ٔبمحُد، خاء حنو:

 يه: جسؽ، ًيرصف ال ياشل الامس يف ثلؽ اًيت اًـَي -4

 ادلؽ [1

 ـيفاً نوس [2

 اًـدل [3

 اًخبٔهُر  [4

ـَ اًخـًرف  [5  ةَم ٔبي: اً

 اًرتهَة  [6

 اًزائداتن  واًيون ألًف [7

 اًـجمة  [8

 اًعفة [9

   :اًضاؾر كول جيمـِا

 (مكال كد فاًوظَف  جعمةً  وسذ زهة**** مبـرفة ٔبهر ؿاذال وسن امجؽ)



 49 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

49 | P a g e  

 :نيهوؿ ؿىل ًيرصف ال اشلي الامس -5

 واددت ًـةل [1

 ًـَخني [2

 الٓثَة: اًثالزة ألحوال يف ًلؽ واددت ًـةل ًيرصف ال اشلي الامس -6

 اؽللعوزت، اًخبٔهُر تبًٔف خمخوماً  الامس اكن ٕارا [1

 كدَِا، ما مفذوداً  اًخبٔهُر ؿىل ذاةلً  الامس بٓخر يف خاءث ما اؽللعوزت اًخبٔهُر ؤبًف

 ًَىل سَوى، كذىل، حرىح، رهرى، ُحدىَل، حنو:

 اؽلمدوذت، راًخبٔهُ تبًٔف خمخوماً  الامس اكن ٕارا [2

 مهزت، اًثاهَة وثُلَة ٔبًف كدَِا اًلكمة بٓخر يف خاءث ما اؽلمدوذت اًخبٔهُر ؤبًف

 حرفني. من ٔبنرث س حلِا ٔبًف تـد سائدت مهزت ك وكِي

 سهرايء فلراء، كدزاء، محراء، تَداء، جنالء، حنو:

 ادلوغ، مٌهتيى ظَلة ؿىل اكن ٕارا [3

 مذحراكن، حرفان مجـَ ٔبًف تـد حىسري مجؽ ك يه: ادلوغ مٌهتيى وظَلة

 مساخد حنو:

  ،سانية ايء وسعِا ٔبحرف زالزة مجـَ ٔبًف تـد ٔبو

  وحماًزة مسانني حنو:

 .ٌلحنُو ٔبو )مفاؾَي( ٔبو )مفاؿي( ظَلة ؿىل وثبئت

 واًعفة اًـؼل هوؿان: ًـَخني ًيرصف ال اشلي الامس -7

 مواضؽ: س حـة يف ًيرصف ال اشلي الامس من ٍىون اًـؼل -8

 هثاً مؤ  ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [1

 وؿائضة فاظمة حنو: ومـيواًي، ًفؼَاً  ٔباكن سواء -
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ة محزت حنو: مـيواًي، ال ًفؼَاً  اكن ٔبو  وظَحة ومـاًو

 ومرمي وسًًة سـاذ حنو: ًفؼًَا، ال مـيوايً  اكن ٔبو

 ثيخَِ:

 ورصفَ، مٌـَ فِجوس اًوسط ساهن زالزَاً  ؾرتَاً  اؽلؤهر اًـؼل اكن ٕارا -

ْيٌد، ٌد،ؿذَ  َذِبٌة، حنو: ٌي، ُِ   مُجْ

 فِجة )ًسد( امرٔبت مسَت ٕارا نٌل اؽلؤهر، ٕاىل اؽلذهر من مٌلوالً  ٍىون ٔبن ٕاال

 اًوسط. ساهن اكن نإ و  اًرصف من اؽلميوغ

ًَّا، اًوسط اًساهن اًثاليث اكن ٕارا ونذضل -   ٔبجعم

  فرخسًا( ؾرشون صرياس وتني تُهنا تفازش ةيً )مد ُحوذٌ  حنو:

ّ  ُط مِحّ و  ذٍ ُس،وِهُّ  حُ وتََ   ذ،تال ٔبسٌلء لكِا ُو

 اؽلربٔت. امس ُو وزوس

َّاً  ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [2  ٔبحرف، زالزة ؿىل داً ائس  ٔبجعم

 وٕاْساُق  ؤبسٌلؾَيُ  ٕاجراُميُ  حنو:

 ثيخَِ:

وذ وصـَة وظاحل َلد ٔبزتـة: ٕاال ٔبجعمَة ألهخِاء ٔبسٌلء مجَؽ -  وسؼل ظل ظىل ُو

 ٔبمجـني. ؿَهيم

 اًوسط، مذحرك ٔباكن سواء رصف ٔبحرف زالزة ؿىل اكن وما -

 ًووٌظ( )هوخٌ ک سانيَ ٔبو ٌم،ًَمَ  حنو:

 سانيَ اكن ما وكِي دم،ثل نٌل اًرصف من ؽميي اًوسط مذحرك اكن ما وكِي

 ؽوميي ًرصف
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 بٔلفـال، خاٍض  وسن ؿىل ٔبي اًفـي، وسن ؿىل ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [3

حرَح، حنو:  رضل من يشءً مسيّ  ٕارا اهَْعَََق  رُضَِة، مَشرَر، س َ

 اؽلضازغ، ٔبول يف ألزتؽ وائداكًز  اًفـي نزايذت سايذت ٔبوهل يف ٔبو

 ىَْرِحُس  َُِة،لْ ثَ  ًٍَزُد، َبمحُد، حنو:

َ"ت خمخوم كري مزح حرهَة مرهحاً  ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [4  "ًو

 مـدٍىرة حرضموث، تـَحم، حنو:

 واًيون ألًف فَِ مًزداً  ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [5

 سفِان ان،فقع معران، ؾامثن، حنو:

 ـَُي""فُ  وسن ؿىل ٍىون تبٔن مـدوالً  ؿٌَلً  ٍىون ٔبن [6

 ألظََة، ظَلخَ ؾن الامس خروح ُو: واًـدل

رُ  حنو: ـَيُ  سادي، من ُسَديُ  سافر، من ُسفَرُ   ؿامر، من مُعَ  اثؿي من زُ

 ،ًإلحلاق سائدت ألًف بٓخٍر يف ٌَلً ؿ ٍىون ٔبن [7

 "حـفر"ت ٌلوسهن ؤبحللت هبا مسَت ٕارا رفرى، ٔبزظى، حنو:

 مواضؽ: زالزة يف اًرصف من متيؽ اًعفة -9

 ال وبٔن "ٔبفـي" وسن ؿىل حىون بٔن ثرشظ اًفـي، وسن ؿىل ٔبظََةً  ةً ظف حىون ٔبن [1

  "محراء". مؤهثَ فٕان )ٔبمحر(،ک بًخاء مؤهثَ حىون

 "ٔبزمةل" مؤهثَ ٔلن يرصفمف  "ٔبزمي" ٔبما

 واًيون ألًف جزايذت ظفةً  حىون ٔبن [2

 "فـالن"، وسن ؿىل والٔنرث بًخاء، مؤهثَ حىون ال ؤبن

  سىران، ؾعضان، حنو:

 وهَْدماهٌة" ّعاهةٌ ومَ  "س َفاهةُ  بًخاء مؤىهثا ٔلن مفيرصف وهَْدماٌن" ّعانٌ ومَ  نٌ "س َفا ٔبما
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 موضـني: يف ورضل مـدوةًل، ظفةً  حىون ٔبن [3

 "َمْفـُي" ٔبو "فُـاُل" وسن ؿىل ألؿداذ -

 ؾضاز ٕاىل مرتؽ ٔبو زبغ مثَر، ٔبو زالج مثىن، ٔبو زياء مودد، ٔبو ٔبداذ حنو:

 ومـرش.

ٓ  من ُبَخرُ  -  َخرب

تً فَـِ ﴿ حنو: نۡ  در مٍ   ّمِ  ، ويه مجؽ "ٔبخرى"[185: حلرتاً ]﴾ُبَخَر    َباير

 انفؽ، نلراءت ٌَخياسة مٌرصف كري رصف جيوس -12

ِساَلْ ﴿ حنو: اًل  َسََؼَٰ   [16-15اإلوسان: ]﴾كََواِزٍراً  )*( كََواِزٍراً ﴿ [4اإلوسان: ]﴾َوَبۡكََؼَٰ

 ، ٔبي ال ًلؽ ٕاال يف اًضـراًضـر ًرضوزت وبٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

53 | P a g e  

 واؽلـرفة اًيىرت بة

 اًيىرت

 

 يف صائؽ امس ك ويه ،ألظي ويه اًيىرت: ٔبددٌُل: رضبن مسالا: )) كال اؽلؤًف

 ٔبن اًفِم ٕاىل وثلٍرهبا ؛(ونخاة وفرش ؼ)زخين الٓخر ذون وادد تَ خيخط ال خًسَ

 ك ما ٔبو (وزوة وامرٔبت زخيؼ)ن ؿَََ واًالم ألًف ذخول حَظ ما ك :اًيىرت: ًلال

 ((ظاحة مبـىن (ريؼ)ن ؿَََ واًالم ألًف ذخول حًعَ ما وكؽم ؽكو 

 

 فَِ مسائي:

 ألظي يه واًيىرت واؽلـرفة، اًيىرت رضبن: الامس -1

 بٓخر ذون وادد تَ خيخط ال خًسَ يف صائؽ امس ك :يه اًيىرت -2

 زخٌي )ًعَق ؿىل ك رهر بًف من تىن بٓذم( حنو:

 فرٌش )ًعَق ؿىل ك فرذ من ٔبفراذ اخلَي( 

  ك فرذ من ٔبفراذ اًىذة(نخاة )ًعَق ؿىل 

 هوؿان: اًيىرت -3

 ىىرت ثلدي "ال" ٌَخـًرف، [1

 حنو: زخي )اًرخي(، امرٔبت )اؽلرٔبت(، زوة )اًثوة(

 ىىرت ثلؽ موكؽ ما ًلدي "ال" ٌَخـًرف، [2

 حنو: رو )مبـىن ظاحة( وظاحة ًعَح ذخوهل "ال" )اًعاحة(

 يه: اًيىرت ؿالمة من -4

 ؿَهيا، "زّة" ذخول [1

 خًَلِ  كويّ  زخي زّة  حنو:
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 ؿَهيا، اخلرًبة" "ك ذخول [2

 كرٔبث نخاة من ك كرٔبث، نخاة ك حنو:

 دااًل، وكوؾِا [3

 زاهحاً  ًسدٌ  خاء حنو:

 متَزيًا، وكوؾِا [4

 ظاًحاً  ؾرشون خاء حنو:

 ًس"،ٌَج اًيافِة الً" اسٌلً  وكوؾِا [5

 كامئٌ  زخي ال حنو:
 

 اؽلـرفة

 

و مراؽلض: ٔبهواغ س خة ويه اؽلـرفة: اًثاين واًرضة: )) كال اؽلؤًف  اًـؼل، مث ؾرفِا،بٔ  ُو

 مهنا، وادد ٕاىل ٔبضَف ما واًساذش بٔلذات، اؽلـرف مث اؽلوظول، مث اإلصازت، امس مث

و س خثىن اًـؼل، زثحة يف فٕاهَ اًضمري ٕاىل اؽلضاف الامس ٕاال ٕاًََ ٔبضَف ما زثحة يف ُو  ٌو

و فٕاهَ ؿؼل ثـاىل ظل امس: رهر مما من  ((بإلحٌلغ اؽلـازف ٔبؾرف ُو

 

 ئي:فَِ مسا

 مـنّي، يشء ؿىل ًدلّ  امس يه: ةاؽلـرف -1

 مـنّي( )زخي اًرخي حنو:

 ٔبهواغ: س خة اؽلـرفة -2

 اًضمري ٔبو اؽلضمر [1

 اًـؼل [2
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 اإلصازت امس [3

 اؽلوظول [4

 بٔلذات اؽلـرف [5

 مهنا وادد ٕاىل اؽلضاف [6

و: اًساتؽ اًيوغ اًـٌَلء وساذ  عوذت،لاؽل اًيىرت من اؽلياذى ُو

 زخيُ  اي حنو:

 بإلحٌلغ اؽلـازف ٔبؾرف ُو ًوىن ؿؼَلٌَ  ثـاىل ظل وامس ٔبؾرف، ُو اًضمري -3

 اًـؼل زثحة يف فٕاهَ اًضمري ٕاىل اؽلضاف ٕاال ٕاًََ اؽلضاف زثحة يف اؽلـرفة ٕاىل اؽلضاف -4

 "ٔبان" ،اًلائة مضري من ٔبؾرف اـلاظة ومضري اـلاظة مضري من ٔبؾرف اؽلخلكم مضري -5

 "ُو". من ٔبؾرف "ٔبهت" "ٔبهت"، من ٔبؾرف
 

 اؽلضمر واًضمري

 

 خماظة وبٔ  (ٔبانؼ)ن ؽلخلكم وضؽ ؽلا اسٌلن :واًضمري فعي: اؽلضمر: )) اؽلؤًف كال

يلسم ؛(ُوؼ)ن ةئكا وبٔ  (ٔبهتؼ)ن  يف ظوزت هل ًُس ما فاؽلس خرت .وبزس مس خرت ٕاىل ًو

و  ،اٌَفغ  ويف ومق( ارضةؼ)ن اؽلذهر اًوادد مربٔ  فـي :يف اكؽللدز وحوبً  مس خرت ٕاما ُو

 اؽلحدوء اؽلضازغ ويف ؛(وثرضة ؼ)ثلومن اؽلذهر ادداًو  خعاة تخاء اؽلحدوء اؽلضازغ

 يف اكؽللدز حواساً  مس خرت وٕاما ؛(وهرضة ؼ)هلومن بًيون ٔبو ؛(ؤبرضة كومبٔ ؼ)ن بهلمزت

يد ًلوم ًسد): حنو  .ًفاؿيا ئةان بٔو فاؿال ٕاما زفؽ مضري ٕاال اؽلس خرت ٍىون وال (.ثلوم ُو

يلسم اٌَفغ يف ظوزت هل ما واًحازس  ًفذخح ال اشلي ُو: فاؽلخعي فعي،ومٌ مذعي ٕاىل ًو

 اًيعق تَ ًفذخح ما ُو واؽليفعي، ٔبهرمم؛ واكف مقُت، نخاء ٕاال تـد ًلؽ ال اًيعق تَ

لؽ يلسم ٔبان؛ ٕاال كام وما مؤمن، ٔبان: ثلول ٔبن حنو ٕاال تـد ًو  مرفوغ ؿىل اؽلخعي ٕاىل ًو



 ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِة  | 56

 

56 | P a g e   

 تتورض ورضتامت ورضتتِ  ورضتَت  ورضتيا رضتت: حنو فاؽلرفوغ وجمروز؛ ومٌعوة

 ٔبهرمين: حنو عوةيواؽل  ورضجن؛ ورضتخا ورضتت ورضتوا ورضب ورضة ورضتنت

 ؤبهرهمن؛ ؤبهرهمم ؤبهرهمٌل ؤبهرهما ؤبهرمَ ؤبهرمىن ؤبهرمك ؤبهرمىٌل ؤبهرممِ  ؤبهرمم ؤبهرمٌا

( ٕاىل تيا ومرّ  يب )مرّ : حنو تَ متزي اجلر، ؿامي ؿَََ ذخي ٕارا ٔبهَ ٕاال اكؽليعوة واؾلروز

يل . بٓخٍر  وحنن ان)بٔ  ويه ،لكمة ؾرشت ازًذا :فاؽلرفوغ ومٌعوة؛ مرفوغ ٕاىل اؽليفعي مسًو

و ؤبهنت ؤبهت ؤبهامت ؤبهتِ  ؤبهَت  ٌل ويه ُو ن ومه ُو  ٕارا اًضٌلئر ُذٍ من وادد فلك ،(ُو

ُُّكْ  َوَبانَ ﴿: حنو مدخدبٔ  فِو اًالكم اتخداء يف وكؽ نُ ﴿ ؛[92: هخِاءالٔ ]﴾َزج : احلجر]﴾اًَْواِززُونَ  َوحَنْ

وَ ﴿ ؛[286: اًحلرت]﴾َمْواَلانَ  َبهَت ﴿ و ؛[23 ُُ  :واؽليعوة ؛[122: اؽلائدت]﴾كَِدٍرٌ  يشء ُكِّ  ؿىََل  َو

 وٕاايٌُل وٕاايُا وٕاايٍ وٕاايهن وٕاايك وٕااينٌل وٕاايكِ  وٕاايك وٕاايان ٕاايي): ويه لكمة ؾرشت ازًذا

كَ ﴿: حنو تَ مفـوالً  ٕاال حىون ال اًضٌلئر فِذٍ ؛(وٕاايُن اير
ّ
ُحدُ  ا ـْ َ كُْ ﴿ ؛[5: ًفاحتةا]﴾ه اير

ّ
 اَكهُوا ا

ُحُدونَ  ـْ َ  مٌفعاًل، تَ ًؤىت ٔبن جيوس فال مذعال بًضمري ًؤىت نبٔ  ٔبمىن مىت .[42: س حبٔ ]﴾ً

 فِجوس ونيخَ، ََيََسَ  :حنو ٕاال ٕاايك؛ ٔبهرم (ٔبهرمم) يف وال ٔبان، كام )مفُت( يف ًلال فال

 فهيا ًؼِر ال مديَة لكِا اًضٌلئر ًفاعبٔ و  ٕاايٍ، ونيت ٕاايٍ سَين: حنو ٔبًضا اًفعي

 ((ٕاؾراة
 

 فَِ مسائي:

  ،(ُو)ک ةلائً وبٔ  (ٔبهت)ک اظةـل وبٔ  (ٔبان)ک ؽلخلكم وضؽ ؽلا امس ُو: اًضمري -1

 ُبخرى، ويه ألًف واًواو واًيون، ةئلاًو  اتزتً  اظةٔبو ـل

لمنحنو:   كوما وكاما وكوموا وكاموا وكُْمَن ًو

سمََ اًحرصًني جسمَة من اؽلضمر ٔبو اًضمري -2  و"اؽلىين" "اًىٌاًة" ِوناًىوف  ٌو

 وبزس: مس خرت ٕاىل اًضمري ًيلسم -3
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 اٌَفغ يف ظوزت هل ًُس ما فاؽلس خرت: -

 اٌَفغ يف ظوزت هل ما واًحازس: -

 حواساً  ومس خرت وحوبً  مس خرت كسمني: ٕاىل اؽلس خرت ًيلسم -4

 حمهل اًؼاُر حيي ال ما ُو: وحوبً  مس خرت -

 حمهل اًؼاُر حيي ما ُو: حواساً  مس خرت -

 الٓثَة: اؽلواضؽ يف ًلؽ وحوبً  رتاؽلس خ اًضمري -5

 اؽلذهر، اًوادد ٔبمر فـي يف [1

 ٔبهت :ٔبي احهتد، حنو:

 اؽلذهر، اًوادد اخلعاة تخاء اؽلحدوء اؽلضازغ يف [2

 ٔبهت :ٔبي ثلوم، حنو:

 اؽلخلكم، هبمزت اؽلحدوء اؽلضازغ يف [3

 ٔبان :ٔبي ٔبفِم، حنو:

 هفسَ، ٌَمـؼم ٔبو اًلري مؽ ٌَمخلكم بًيون اؽلحدوء اؽلضازغ يف [4

 حنن :ٔبي هلوم، حنو:

 ٍىون الو ًوُس وداصا وؿدا خال ويه: س خثٌاءالا ٔبفـال يف [5

 اًخـجة، فـي يف [6

 ُو ٔبي: ًسدًا، ٔبحسنَ  ما حنو:

 ،اؽلايض كري اًفـي امس يف [7

َْ  ٔبان، ٔبي: ٔبّف  حنو:  ٔبهت ٔبي: َظ

 الٓثَة: اؽلواضؽ يف ًلؽ حواساً  اؽلس خرت اًضمري -6

 ،ًَاءب اؽلحدوء اؽلضازغ يف [1
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 ُو :ٔبي ًلوم، حنو:

 اًلائحة، بًخاء اؽلحدوء اؽلضازغ يف [2

 يه ٔبي: ثلوم، حنو:

 اًلائة، اؽلاىض يف [3

 ُو ٔبي: جنح، حنو:

 ،اؽلايض اًفـي امس يف [4

 ُو ٔبي: ُهياث، حنو:

  ومٌفعي، مذعي ٕاىل ًيلسم اًحازس اًضمري -7

 "ٕاال"، تـد ًلؽ وال اًيعق تَ ًفذخح ال اشلي ُو: فاؽلخعي

 ُث  ٕاال كام ما ًلال: الو ،ُث  كام ًلال: فال كُمُت، حنو:

 حماًل، وجمروز حمالً  ومٌعوة حمالً  مرفوغ ٕاىل اؽلخعي ًيلسم -8

  حماًل، فاؽلرفوغ -

 نخخٌا نخخُت، نخحنّت، نخخِت، نخخت، نخخامت، نخخَت، نخنب، نخخذا، نخحوا، نخحا، حنو:

 حماًل، واؽليعوة -

 ٔبهرمِم، ٔبهرمك، ٔبهرمىٌل، ٔبهرمَم، ٔبهرهمّن، ٔبهرهما، ٔبهرهمم، ٔبهرهمٌل، ٔبهرمَ، حنو:

 ٔبهرمٌا ٔبهرمين، ٔبهرمىّن،

 حماًل، روزاؾلو  -

 تيا يب، جىّن، تِم، جك، جىٌل، تَم، هبّن، هبا، هبم، هبٌل، تَ، حنو:

 "ٕاال"، تـد ًلؽو  اًيعق تَ فذخحً  ما ُو: اؽليفعي -9

 ٔبان ٕاال كام ما مؤمن، ٔبان ثلول: ٔبان، حنو:

يلسم  حمالً  ومٌعوة حمالً  مرفوغ ٕاىل اؽليفعي ًو
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  حماًل، رفوغفاؽل -

 حنن ٔبان، ٔبهنّت، ٔبهِت، ٔبهت، ٔبهامت، ٔبهَت، ُّن، يه، مه، ٌُل، ُو، حنو:

 حماًل، واؽليعوة -

 ٕاايان ٕاايي، ٕاايهّن، ٕاايِك، ٕاايك، ٕااينٌل، ٕاايَك، ٕاايُّن، ٕاايُا، ٕاايمه، ٕاايٌُل، ٕاايٍ، حنو:

 يف ًلال فال ،اؽليفعي بًضمري ًؤىت ٔبن جيوس فال اؽلخعي بًضمري ًؤىت نبٔ  ٔبمىن مىت -12

  ٔبًضاً  فعيياؽل  فِجوس ونيخَ، يَََْ سَ  :حنو ٕاال ٕاايك؛ ٔبهرم ،ٔبهرمم يف وال ٔبان، كام ،ُت مقُ 

 ٕاايٍ، ونيت ٕاايٍ سَين: حنو

َُ َسَْ " جيوس تضم اًِاء )يَََسَْ " َِ َسَْ ( وهَّسُا )يَ الر  َوَمآ ﴿نلوهل ثـاىل:  (يَ
ّ
َُ ا ًِِ ى  َبوس َ

نُ  َعؼَٰ َۡ ض ر
 ً
 [63: اًىِف]﴾ب

 ٕاؾراة فهيا ًؼِر ال مديَة لكِا اًضٌلئر ًفاعبٔ  -11
 

 اًـؼل

 

و:: )) كال اؽلؤًف )ًسد کتـَيَ ال ًدٌاول كرٍي  يشءوضؽ ً ما اًـؼل هوؿان: خشيّص ُو

و: ما وضؽ جلًس من ألحٌاش  )ٔبسامة( کوفاظمة ومىة وصذمق وكرن(. وخًيّس ُو

و يف اؽلـىن  اكًيىرت ًٔلسد و)زـاةل( ٌَثـَة و)رؤاةل( ٌصلئة و)ٔبّم ؾًرط( ٌَـلرة. ُو

  ُ  ذا ٔبسامة ملداًل.ٔلهَ صائؽ يف خًسَ، فذلول ًلك ٔبسد زٔبًخَ: 

يلسم اًـؼل ٔبًضًا  )ًسد ؤبسامة(، واًىٌَة: ما کفاالمس: نٌل مثَيا  : امس ونيَة ًولة؛ٕاىلًو

(، -ٌَـلرة-ؤبم ؾًرط  -ًٔلسد-)ٔبيب جىر ؤبم لكثوم ؤبيب احلرج کظّدز تبٔة بٔو ٔبم 

. وٕارا )تعة ؤبهف اًياكة(ک)ٍسن اًـاتدٍن( ٔبو تضـخَ ک صـر جرفـة مسّماٍبٔ واٌَلة: ما 

اًـاتدٍن(  احمتؽ الامس واٌَلة وحة ثبٔخري اٌَلة يف ألفعح، حنو: )خاء ًسد ٍسن
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ىون اٌَلة اتتـًا ًالمس يف ٕاؾراتَ، ٕاال ٕارا اكان مفرذٍن فِجة ٕاضافة الامس   ٕاىلٍو

 ال تني اًىٌَة واٌَلة.(، وال حرثُة تني اًىٌَة والامس، وسـَد هرس)اٌَلة، حنو: 

يلسم اًـؼل ٕاًضًا  يد(، واؽلرهة زالزة ٔبكسام: ک: مفرذ ومرهة، فاؽلفرذ ٕاىلًو )ًسد ُو

)تـَحم ک)ؾحد ظل وؾحد اًرمحن( ومجَؽ اًىىن، ومرهة مزيّج کمرهة ٕاضايف 

َ(، ومرهة ٕاس ياذي  اکوحرضموث وسُدًو َُ ٍُ وصَاَة كَْراَن ُر  ((()جََرَق حَنَ
 

 فَِ مسائي:

 يف اٌَلة هل مـان:اًـؼل  -1

 اجلحي [1

 اًراًة [2

 اًـالمة [3

2- ،  اًـؼل ؾيد اًيحات ُو: ما وضؽ ؽلسّمى مـنّيٍ

 ًسد امس اًرخي، فاظمة امس اؽلرٔبت، مىة امس اؽلاكن،  حنو:

 صذمق امس اإلتي، كرن امس اًلدَةل 

 خشيّص وخًيّس، ٕاىلًيلسم اًـؼل  -3

 اظمة()ًسد( و)فکتـَيَ ال ًدٌاول كرٍي  يشءواًضخيّص ُو: ما وضؽ ً -

 واجلًيّس ُو: ما وضؽ جلًس من ألحٌاش، -

 ٌَـلرة ٔبّم ؾًرط ،ٌصلئة حنو: ٔبسامة ًٔلسد، زـاةل ٌَثـَة، رؤاةل

 : امس ونيَة ًولة،ٕاىلًيلسم اًـؼل ٔبًضًا  -4

 والامس ُو ما ًُس جىٌَة ًولة، -

 حنو: ًسد، ٔبسامة، فاظمة
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 )ٔبة( و)ٔبم(،ؼتواًىٌَة يه ما ظّدز  -

 احلازج، ٔبّم ؾًرطحنو: ٔبتو جىر، ٔبم لكثوم، ٔبتو 

 واٌَلة ُو ما ٍراذ تَ مدخ مسّماٍ ٔبو رّمَ، -

 حنو: ٍسن اًـاتدٍن، حٌلل ازلٍن، س َف ازلوةل، تّعة، ٔبهف اًياكة

 ٌَلة وحة ثبٔخري اٌَلة يف ألفعح،إارا احمتؽ الامس و  -5

 خاء ًسد ٍسن اًـاتدٍنحنو: 

رَما ثـاىل  لوهلن، "هبامالٕ اهخفاء خاس ًىرثت ال الإ و ر اٌَلة هت: "ما ػل ٌض كال اخلرضي ه
ّ
﴿ا

ۡجُن َمۡرمَيَ  
 
َُح ِؿُىَس ب َۡمس ِ  ً

 [171: اًًساء]﴾ب

ٍىون اٌَلة اتتـًا ًإلمس يف اإلؾراة، ٔلهَ تدل معاتق ٔبو ؾعف تَان، ورضل يف زالزة  -6

 ألموز:

 ٕارا اكان مرهحني، [1

 حنو: خاء ؾحد ظل ٔبهف اًياكة

 ٕارا اكن ألول مرهحًا واًثاين مفرذاً  [2

  تّعةحنو: خاء ؾحد ظل

 ٕارا اكن ألول مفرذًا واًثاين مرهحاً  [3

 خاء ؿًّل ٍسن اًـاتدٍنحنو: 

 اٌَلة ٕارا اكان مفرذٍن، ٕاىلجية ٕاضافة الامس  -7

ُ  ـ حنو: س   ذا مذُة اًحرصًني، َُد هرٍس، و

 اٌَلة واثحاغ اًثاين ًٔلول(، ٕاىلحواس ألمٍرن )ٕاضافة الامس  ٕاىلورُة اًىوفِون 

 ٍَد هرسٍ ـ َدًا هرسًا، مرزث ثس ـ ٌَد هرٌس، زٔبًت س ـ حنو: خاء س 

 ال حرثُة تني اًىٌَة والامس وال تني اًىٌَة واٌَلة -8
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 خاء ٔبتو ؾحد ظل ًسد، خاء ًسد بٔتو ؾحد ظل  حنو:

 خاء ٔبتو ؾحد ظل ٍسن اًـاتدٍن، خاء ٍسن اًـاتدٍن ٔبتو ؾحد ظل  

 مفرذ ومرهة، ٕاىلًيلسم اًـؼل ٔبًضًا  -9

 ا ًُس مرهحاً ذا اًحاة: مُ   واؽلراذ بؽلفرذ يف -

 حنو: ًسد، ُيد، ٔبسامة

-   ُ  ذا اًحاة: ما ثبًّٔف من لكمخني ٔبو ٔبنرثواؽلراذ بؽلرهة يف 

 اًـؼل اؽلرهة زالزة ٔبكسام: -12

 مرهة ٕاضايّف  [1

 حنو: ؾحد ظل، ؾحد اًرمحن، ومجَؽ اًىٌَة، حنو: ٔبتو جىر

 مرهة مزيج [2

َ، حرضموث، تـَحمحنو:    سُدًو

 ومرهة ٕاس ياذي [3

ا، ٍُ جََرَق حَنَرْ  حنو: َُ  صَاَة كَْراَن
 

 امس اإلصازت

 

و ٕاًََ ؽلضاز وضؽ ما :اإلصازت امس: )) كال اؽلؤًف  ويت ورٍ ري)و اؽلذهر ٌَمفرذ (را): ُو

 اًيعة داةل يف (رٍن)و اًرفؽ داةل يف اؽلذهر ٌَمثىن (ران) اؽلؤهر، ٌَمفرذ (وات وثَ

 مذهراً  َجمؽٌو واجلر، ةاًيع داةل يف (ثني)و اًرفؽ داةل يف اؽلؤهر ٌَمثىن (اتن)و واجلر

 ُاء ذخول وجيوس .اٍمتميَني ؾيد وبًلرص احلجاًسني ؾيد بؽلدّ  (ٔبوالء) مؤهثاً  ٔبو اكن

ذٍ ُذا: حنو اإلصازت ٔبسٌلء ؿىل اًخيخَِ ذان ُو ذٍن ُو ااتن ُو اثني ُو ؤالء؛ ُو  وٕارا ُو

 مسَةالا اًاكف ثرصف ثخرصف حرفِة اً اكف اإلصازت امس حللتبٔ  تـَداً  ٕاًََ اؽلضاز اكن
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: حنو الماً  كدَِا حًزد ٔبن وجيوس وراهن؛ وراك ورانٌل وراكِ  راكَ : حنو اـلاظة سةحب 

 مدٍ، من ًلة يف ادلؽ ويف اؽلثىن يف اًالم ثدخي وال ورًىن؛ ورًك ورًىٌل ورضلِ  رضلَ 

 ؿىل ال ثدخي ونذضل ؤبًوئم، واتىىٌل راىىٌل :حنو اًاكف اًحـد داةل يف ثدخي وٕامنا

ضاز ؛ُذاك :اًحـد داةل َ يففِ فِلال ُذا، :حنو اًخيخَِ ُاء دمذَثل ٕارا اؽلفرذ  ٕاىل ٌو

 اًحـَد اؽلاكن وٕاىل ؛[24اؽلائدت: ]﴾كاؿدون ُيااُ ٕاان﴿: حنو (ُيااُ ٔبو ُياؼ)ت اًلًرة اؽلاكن

يرا ٔبو ُياضل وبٔ  ُياكؼ)ت يرا ٔبو َُ َرا﴿: حنو (مَثر  ٔبو ُِ
ّ
 (([22: اإلوسان]﴾مَثر  َزَبًَْت  َوا

 

 ئي:فَِ مسا

 ٕاًََامس اإلصازت ُو: ما وضؽ ؽلضاز  -1

 ٔبًفاع امس اإلصازت: -2

 را، ٌَمفرذ اؽلذهر [1

 حنو: را ًسد، را حدي

 ري ورٍ ويت وثَ [2

 جشرت حنو: ري ُيد، رٍ

 ران، ٌَمثىن اؽلذهر يف داةل اًرفؽ، [3

 كٌَلنحنو: ران زخالن، ران 

 رٍن، ٌَمثىن اؽلذهر يف داةل اًيعة واجلر، [4

 تذٍن زخَني حنو: زٔبًت رٍن زخَني، مرزث

 اتن، ٌَمثىن اؽلؤهر يف داةل اًرفؽ، [5

 حنو: اتن تًذان، اتن س حوزاتن

 ثني، ٌَمثىن اؽلؤهر يف داةل اًيعة واجلر، [6

 حنو: زٔبًت ثني تيدني، مرزث تخني تيدني
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و ٌَجمؽ مذهرًا اكن " بًلرص ؾيد اٍمتميَنئبوىل" ًني،بؽلّد ؾيد احلجاس " ٔبوالء" [7 ، ُو

 ٔبو مؤهثًا،

 ة، ٔبوالء تياث، ٔبوىل زخال، بٔوىل وساءحنو: ٔبوالء ظال

 جيوس ذخول "ُا" اًخيخَِ ؿىل امس اإلصازت، -3

  ُ ُ  حنو:  ُ  ذا،  ُ  ذٍ،  ُ  ذان،  ُ  خان،  ُ  ذٍن،   ؤالءخني، 

 ٕاًََحرف ًخيخَِ اـلاظة ؿىل اؽلضاز  " اًخيخَِو"ُا

َة ثرصف اًاكف اإلمس  امس اإلصازت اكفاً حرفِة ثخرصف تـَدًا ٔبحللَت  ٕإًََارا اكن اؽلضاز  -4

 حبسة اـلاظة،

 راَك نخاة اي ًسد، راِك نخاة اي فاظمة، رانٌل نخاة اي ًسدان واي فاظمخان، حنو:

ئمراك نخاة اي ًسدون، راهّن نخاة اي ُيداث   اًعالة اي فاظمة ، ٔبًو

 كدي اًاكف المًا ويه حرف ٌسمى "الم اًحـد" جيوس ٔبن حًزد -5

 رضل نخاة اي ًسد حنو:

 رضل نخاة اي فاظمة 

 ٌل نخاة اي ًسدان اي فاظمخانرًى 

 رًك نخاة اي ًسدون 

 رًىّن نخاة اي فاظٌلث 

 مسائي: ال جيوس ذخول الم اًحـد يف زالج -6

 ٕاصازت اؽلثىن، [1

 راهطل واتهطلحنو: راهم واتهم، فالًلال: 

 ٍ، ٕاصازت ادلؽ يف ًلة من مدّ  [2

 حنو: بٔوالضلٔبما ؿىل اٌَلة اًلرص فِجوس،فالًلال: ٔبوالئطل، حنو: ٔبًوئم، 



 65 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

65 | P a g e  

 ٕاصازت اؽلفرذ ٕارا ثلّدم ؿَََ حرف اًخيخَِ [3

  ُ ُ  ، ذاكحنو:   ذاضلفالًلال: 

 "ُيا ٔبو ُاُيا"،ؼتاؽلاكن اًلًرة  ٕاىلٌضاز  -7

انر  ﴿حنو: كوهل ثـاىل: 
ّ
ُدونَ  ا ـِ ُِيَا كَؼَٰ ؼَٰ  [24: ائدتاؽل]﴾َُ

ير ؼتاؽلاكن اًحـَد  ٕاىلٌضاز  -8 َُ يا ٔبو مَثر "ُياك ٔبو ُاُياك ٔبو ُياضل ٔبو  ُِ  "،ا ٔبو 

َرا ﴿كوهل ثـاىل: حنو: 
ّ
 [22اإلوسان: ]﴾َزَبًَۡت مَثر  َوا

 ٔبن امس اإلصازت زالج مراثة: ٕاىلرُة مجِوز اًيحات  -9

 ٌَلًرة [1

 حنو: را، ران، ٔبوالء، ترتك اًاكف واًالم

 ٌَمخوسط [2

 حنو: راك، راهم، ٔبًوئم، بًاكف وددُا

 ٌَحـَد [3

 حنو: رضل، ٔبوالضل، بًاكف واًالم

 ٌَلًرة ٌوَحـَدمرثحدني فلط،  ٕاىلورُة تـضِم 
 

 الامس اؽلوظول

 

و ،وؿائد ظةل ٕاىل افذلر ما ُو :اؽلوظول الامس: )) كال اؽلؤًف  هط: رضبن ُو

 ٌَمثىن (اٌصلان)و ٌَمؤهر (اًيت)و اؽلذهر ٌَمفرذ (اشلي): ٔبًفاع مثاهَة فاًيط ومضرتك؛

 واجلر، اًيعة داةل يف (واٌَخني اٌصلٍن)و اًرفؽ، داةل يف اؽلؤهر ٌَمثىن (اٌَخان)و اؽلذهر

 اًرفؽ داةل يف (بًواو اٌصلون) ًلال وكد اؽلذهر، دلؽ (-معَلاً  ًَاءب- واٌصلٍن ألوىل)و

لال واًاليت، اًاليئ)و ا حتذف وكد اؽلؤهر دلؽ (اٌَوايت ًو ِ  اًَْحْمدُ  َوكَاًُوا﴿: حنو ايُؤ  غِلر
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ي ِ ؽَ  كَدْ ﴿ ؛[74: اًزمر]﴾َوْؿَدٍُ  َظَدكٌََا اشلر ُ  مَسِ ريِت  ْولَ كَ  اغلر اِذضُلَ  اً ا يِف  جُتَ  ؛[1: اؾلاذةل]﴾َسْوهِجَ

انَ ﴿ َ اهِنَا َواٌصلر ََ ريَا﴿ ؛[16: اًًساء]﴾ِمٌُكْ  ًَبِثِ ٍْنِ  َبِزانَ  َزت َ انَ  اشلر ٍنَ ﴿ ؛[29: فعَت]﴾َبَضالر ِ  َخاُؤوا َواشلر

ِدمِهٌ  ِمن ـْ َ يِئ ﴿ ؛[12: احلرش]﴾ت  ًَبِثنِيَ  َواًاَلّيِت ﴿ ؛[4: اًعالق]﴾اًَْمِحَِغ  ِمنَ  ًَِئْسنَ  َواًالر

  ؛[15: اًًساء]﴾اًَْفاِحَضةَ 

 اؽلفرذ ؿىل ثعَق اًس خة فِذٍ (وران ورو ؤبل ؤبي وما من): ٔبًفاع س خة واؽلضرتك

 ًلري (ما)و ٌَـاكي (من) وجس خـمي واؽلؤهر؛ لكَ رضل من اؽلذهر ؾلموغوا واؽلثىن

ٓ  ومن خاءثم ومن خاءك من ًـجحين: (من) يف ثلول اًـاكي،  ومن خاءاتك ومن كخاب

 حٌلٍزن بٔو اتانبٔ  ٔبو حٌلزاً  اصرًتت: كال ؽلن حواب (:ما) يف وثلول حئيم؛ ومن خاءوك

 وما اصرًتت وما اصرٍتهتٌل وما اصرٍتهتا وما اصرًتخَ ما ًـجحين ثيًا؛بُ  ٔبو مُحرا ٔبو ٔباتهني ٔبو

ن فَِمهْنُم﴿: حنو اًـاكي ًلري (من) فدس خـمي :رضل ًـىس وكد ن.اصرتَي َ  مر  ؿىََل  ْميِش ً

 َِ ـَمَ  َما﴿: حنو َـاكيٌ (ما) وجس خـمي ؛[45: اًيوز]﴾تَْعيِ  َخََْلُت  ًَِما جَْسُجدَ  َبن َمٌَ

َََدير  ، ٌَـاكي جس خـمي اًحاكِة زتـةوالٔ  ؛[75: ض]﴾ِت  كام ٔبي ًـجحين: ٔبي يف ثلول وكرٍي

 حِواان؛ وبٔ  ؿاكال اًلامئ اكن سواء مقن( يبٔ و  كاموا ؤبي اذكام  ؤبي كاما ؤبي كامت ؤبي

 وضازة اؽلفـول امس ٔبو اًفاؿي امس ؿىل ذخَت ٕارا موظوال اسٌل حىون فٕامنا (ل)ا ؤبما

نر ﴿: حنو رُضَِة  واشلي َة رَضَ  اشلي :ٔبي واؽلرضوة
ّ
ِكنيَ  ا ِدّ كَاِث  اًُْمعر ِدّ : احلدًد]﴾َواًُْمعر

ْلِف ﴿ وكوهل ثـاىل: ؛[18  خفاظة (رو) ؤبما ؛[6-5: زاًعو ]﴾اًَْمْسُجوزِ  َواًَْحْحرِ *اًَْمْرفُوغِ  َواًسر

 ؤبما مقن؛ ورو كاموا ورو كامذا ورو اكام ورو كامت ورو كام رو خاءين :ثلول ظئي تَلة

َماَرا  ٌَۡسـََُوهََم ﴿: حنو الاس خفِامِة (ما) ؿَهيا ثخلدم ٔبن :موظوال هوهنا فرشظ (را)

 (را) حىون ال ؤبن ،؟خاءك را من :حنو الاس خفِامِة (من) ٔبو ؛[215: اًحلرت]﴾ًُيِفُلوَنه  

 .مرهحاً  واددا اسٌل (مارا) كدزث ٕارا ظيـت؟ مارا: حنو (ما) مؽ حرهَهبا ًلدز تبٔن مَلات

  .وؿائد ؾهنا مذبٔخرت ظةل ٕاىل لكِا اؽلوظوالث وثفذلر
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؛ كام اشلي خاء: حنو وفاؿي فـي من حرهة ما :ادلةلف ؛ص هبِا ٔبو مجةل :واًعةل  بٔتٍو

ِ  دُ اًَْحمْ  َوكَاًُوا﴿: ثـاىل وكوهل ي غِلر ِ : حنو وخرب مدخدبٔ  من ٔبو ؛[74: اًزمر]﴾َوؿَْدٍُ  َظَدكٌََا اشلر

ي ﴿: ثـاىلكامئ، وكوهل  تٍوبٔ  اشلي خاء ِ شلر
 
َُِفونَ  مُهۡ  ب َِ ُمۡخَخ ادلةل زالزة  وص حَ. [3: اًيحبٔ ]﴾ِفِ

: اًيحي] ﴾ًيفد ؾيدك ما﴿ وكوهل ثـاىل ؾيدك؛ ٔبص َاء: ٔبددُا: اًؼرف، حنو: خاءين اشلي

َرْت  ِفهيَا َما َوبًََْلْت ﴿ ازلاز؛ يف اشلي خاء: حنو واؾلروز، اجلاز: اًثاينو  ؛[96 : اإلوضلاق]﴾َوََتَ

خـَق ؛[4  ؛(اس خلر) ثلدٍٍر وحوب حمذوف تفـي ظةل وكؽ ٕارا واؾلروز واجلاز اًؼرف ًو

 واًالم بٔلًف وَتخط اؽلفـول، وامس اًفاؿي امس :هبا واؽلراذ اًرصحية، اًعفة: واًثاًر

 نٌل واًخبٔهُر واًخذنري وادلؽ واًخثًِة اإلفراذ يف ٌَموظول معاتق مضري :واًـائد ثلدم؛ نٌل

ةٍ  ُكِّ  ِمن ًَيَزِنَؾنر  مُثر ﴿: حنو حيذف وكد اؽلذهوزت، ألمثةل يف ثلدم ـَ َ ُمْ  ص ِ  ؿىََل  َبَصدُّ  َبَيُّ

مْحَنِ  ونَ  َما ؼلَُ ًـَْ  َوظلُ ﴿: حنوو  ٔبصد ُو اشلي: ٔبي ؛[69: مرمي]﴾ِؾخًَِّا اًرر  َوَما جَُِّسُّ

َُِيونَ  ـْ ُة ﴿: وحنو ثـَيوهَ؛ واشلي جَّسوهَ اشلي ٔبي ؛[19: اًيحي]﴾ثُ ا َوٌرَْشَ  ِممر

تُونَ   ((، ٔبي: اشلي جرشتون مٌَ[32: اؽلؤمٌون]﴾جرَْشَ
  

 فَِ مسائي:

 ةل وؿائدظ ٕاىلالامس اؽلوظول ُو ما افذلر  -1

 الامس اؽلوظول كسٌلن: هّط ومضرتك -2

 : اٌَفغ اـلخط فمي ُوضؽ هل، ٌوسمى اخلاض ٔبًضاً واؽلراذ بًيّط  -

 خمخَفة تَفغ وادد نواؽلراذ بؽلضرتك: اؽلوضوغ ؽلـا -

 الامس اؽلوظول اًيّط ٔبًفاػَ ما ًًل: -3

 اشلي، ٌَمفرذ اؽلذهر، [1

ِ  اًَْحْمدُ  َوكَاًُوا﴿حنو كوهل ثـاىل:  ي غِلر ِ  [74اًزمر: ]﴾َوْؿَدٍُ  َظَدكٌََا اشلر
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 ،اًيت، ٌَمفرذ اؽلؤهر [2

ؽَ  كَدْ ﴿ حنو كوهل ثـاىل: ُ  مَسِ ريِت  كَْولَ  اغلر اِذضُلَ  اً  [1اؾلاذةل: ]﴾َسْوهِجَا يِف  جُتَ

 اٌصلان، ٌَمثىن اؽلذهر يف داةل اًرفؽ، [3

انَ ﴿ حنو كوهل ثـاىل: َ اهِنَا َواٌصلر ََ  [16اًًساء: ]﴾ِمٌُكْ  ًَبِثِ

 اٌَخان، ٌَمثىن اؽلؤهر يف داةل اًرفؽ، [4

 ن جتهتدانحنو: خاءث اًحًذان اٌَخا

 ٌَمثىن اؽلذهر يف داةل اًيعة واجلر، اٌصلٍن [5

ريَا﴿ حنو كوهل ثـاىل: ٍْنِ  بَِزانَ  َزت َ انَ  اشلر  ، مرزث جًزدٍن اٌصلٍن جيهتدان[29فعَت: ]﴾َبَضالر

 اٌَخني، ٌَمثىن اؽلؤهر يف داةل اًيعة واجلر، [6

 حنو: زٔبًت اًحيدني اٌَخني جتهتدان، مرزث بًحيدني اٌَخني جتهتدان

 صلون يف داةل اًرفؽ ٌَجمؽ اؽلذهر،ٌٍن و من ًلال ااشل [7

ٍنَ ﴿ حنو كوهل ثـاىل: ِ ِدمِهٌ  ِمن َخاُؤوا َواشلر ـْ َ  ، [12احلرش: ]﴾ت

 اٌصلون خاءوا جمهتدون، ويه ًلة ؾلِي. 

 زٔبًت اًًزدٍن اشلٍن جيهتدون، مرزث بًًزدٍن اشلٍن جيهتدون

 ، دلؽ اؽلذهر واؽلؤهر،ألىل [8

 ذاث ألىل رُنبَم ٔلىل رُحوا واًخَ خاءث اًخالمِذ احنو: 

 اًاليئ، اًاليت، اٌَوايت، دلؽ اؽلؤهر [9

يِئ ﴿ وهل ثـاىل، وك[15اًًساء: ]﴾اًَْفاِحَضةَ  ًَبِثنِيَ  َواًاَلّيِت ﴿: وهل ثـاىلحنو ك  ًَِئْسنَ  َواًالر

 [4اًعالق: ]﴾اًَْمِحَِغ  ِمنَ 

 الامس اؽلوظول اؽلضرتك س خة ٔبًفاع، ويه: -4

 ـاكي بٔحِااًن،اًري من، ٌَـاكي ؿاذًت ًول [1
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 اذلازمن حنو: ًـجحين من خاءك، ًـجحين من خاءك 

 ما، ًلري اًـاكي ؿاذًت ٌوَـاكي ٔبحِااًن، [2

 حنو: اقفًريا ما فرظ مٌا، 

ـَمَ  َما﴿وكوهل ثـاىل:  َََدير  َخََْلُت  ًَِما جَْسُجدَ  َبن َمٌَ  [75ض: ]﴾ِت

 ي وكري اًـاكي،كٔبي، ٌَـا [3

 ك مؤّذةٍبٔ حنو: ٌَّّسين 

كـت تـد "من" و"ما" ـافي وكري اًـاكي، حىون اسٌلً موظواًل ٕارا و ٌَرا،  [4

 ، وال حىون مرهحة مؽ ٕادداٌُل،س خفِامنيالا

 حنو: من را ًلِت، ما را فـَت

 "،ةتين ظئّي، وشلضل ًلال ًِا "رو اًعائَكي وكري اًـاكي، ويه ًلة رو، ٌَـا [5

 حنو: خاء رو كام ورو كامت ورو كاما ورو كامذا ورو مقن

ي وكري اًـاكي، حىون اسٌلً موظواًل ٕارا ذخَت ؿىل امس اًفاؿي ٔبو امس كٌَـاال،  [6

َة، اؽلرضوة، ٔبي: اشلي رُضَِة اك اؽلفـول،  ًضازة، ٔبي: اشلي رَضَ

نر ﴿حنو كوهل ثـاىل: 
ّ
ِكنيَ  ا ِدّ كَاِث  اًُْمعر ِدّ   ؛[18احلدًد: ]﴾َواًُْمعر

ْلِف ﴿ :وحنو   [6-5اًعوز: ]﴾ُجوزِ اًَْمْس  َواًَْحْحرِ  * اًَْمْرفُوغِ  َواًسر

 ؿائدو ظةل مذبٔخرت ؾهنا  ٕاىلثفذلر اؽلوظوالث لكِا  -5

 اًعةل يه: ادلةل ٔبو ص هبِا اًيت ثذهر تـد اؽلوظول ؽلـرفذَ وتَان مـياٍ، -6

 وخرب، إ مدخد من فادلةل ٕاما امسَة، ٔبي: -

ي وكوهل ثـاىل: حنو: خاء اشلي ٔبتٍو كامئ،  ِ شلر
 
َُِفوَن﴾ مُهۡ  ﴿ب َِ ُمۡخَخ  [3اًيحبٔ: ]ِفِ

 من فـي وفاؿي، كاموٕاما فـََة، ٔبي: 

 ،  حنو: خاء اشلي كاما بٔتٍو
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ِ  اًَْحْمدُ  َوكَاًُوا﴿وكوهل ثـاىل:  ي غِلر ِ  [74اًزمر: ]﴾َوْؿَدٍُ  َظَدكٌََا اشلر

 زالزة ٔبص َاء، وص حَ ادلةل -

 ٔبددُا: اًؼرف

 [96اًيحي: ] ﴾ًيفد ؾيدك ما﴿ :وكوهل ثـاىل ؾيدك، اشلي خاءحنو: 

  واؾلروز، اجلاز: اًثاين

َرْت  ِفهيَا َما َوبًََْلْت ﴿ :وكوهل ثـاىل، ازلاز يف اشلي خاء: حنو   ؛[4اإلوضلاق: ]﴾َوََتَ

خـَق  اس خلر ثلدٍٍر وحوبً  حمذوف تفـي ظةل اوكـ ٕارا واؾلروز واجلاز اًؼرف ًو

 اًرصحية، اًعفة: اًثاًر

 ،واًالم بٔلًف وَتخط اؽلفـول، وامس اًفاؿي امس هبا واؽلراذ

َة، اؽلرضوة، ٔبي: اشلي رُضَِة حن  و: اًضازة، ٔبي: اشلي رَضَ

 ٍرتطاًـائد ُو: مضري معاتق ٌَموظول يف اإلفراذ واًخثًِة وادلؽ واًخذنري واًخبٔهُر  -7

 ؽلوظول،باًعةل 

 حنو: خاء اشلي ٔبهرمذَ واًيت ٔبهرمهتا واٌصلان ٔبهرمهتٌل واشلٍن ٔبهرمهتم واٌَوايت ٔبهرمهتنّ 

فِجوس فهيٌل   كري اؽلفرذ اؽلذهرٌل)من( و)ما( كعد هبکظول اؽلضرتك اؽلو  ٕاىلاًضمري اًـائد  -8

 حِيئٍذ وهجان:

و الٔنرث، [1  مراؿات اٌَفغ، فِىون مفرذًا مذهرًا مؽ ادلَؽ ُو

ن ﴿ :كوهل ثـاىلحنو  َخِمُؽ  َوِمهۡنُم مر  [25: ألهـام]﴾َمه َۡ إً  ٌَس ۡ

 مراؿات اؽلـىن، [2

ن ﴿: كوهل ثـاىلحنو  َخمِ  َوِمهۡنُم مر وَن ٌَس ۡ  [32: ًووس]﴾َم  َۡ إً ـُ

 اًـائد هوؿان: واحة رهٍر وخائز دذفَ، -9

، ٕارا ػل ًعَح اًحايق تـد دذفَ ٔلن ٍىون ظةل، [1  فِجة رهٍر
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  ُ  ذا احلالحنو: خاء اٌصلان سافرا ٔبمىس، فال جيوس دذفَ يف 

 وجيوس دذفَ يف زالزة ٔبموز: [2

 خرٍب مفرذ، فُضرتظ حلذفَ بٔن ٍىون مدخدبٔ  يف داةل اًرفؽ، -

ةٍ  ُكِّ  ِمن ًَيَزِنَؾنر  مُثر ﴿ وكوهل ثـاىل: ء اشلي كامئ، ٔبي: ُو كامئ،خا حنو: ـَ َ  ص ِ

ُمْ  مْحَنِ  ؿىََل  َبَصدُّ  َبَيُّ  ، ٔبي: ُو ٔبصدّ [69مرمي: ]﴾ِؾخًَِّا اًرر

 يف داةل اًيعة، فُضرتظ حلذفَ ٔبن ٍىون مذعاًل تفـي اتم، -

َ  َوظلُ ﴿ ثـاىل:وكوهل  خاء اشلي رضتُت، ٔبي: رضتُخَ، حنو: ؼلَُ ً ونَ  َما ـْ  َوَما جَُِّسُّ

َُِيونَ  ـْ َ ، ٔبي: [19اًيحي: ]﴾ثُ وه َ وَ  َجَُِّسُّ َُِيوه ـْ  َثُ

يف داةل اجلّر، فُضرتظ حلذفَ بٔن ٍىون جمروزاً مبثي ما ُحرر تَ اؽلوظول ؤبن  -

 ًخفق اًـامالن ًفؼًا ومـىًن،

ُة ﴿مرزث بشلي مرزث، ٔبي: تَ، وكوهل ثـاىل  حنو: ا َوٌرَْشَ تُونَ  ِممر  ﴾جرَْشَ

 ، ٔبي: مٌَ[32اؽلؤمٌون: ]
 

 اؽلـرف بٔلذات

 

 ؾِدًة: كسٌلن ويه واًالم، بٔلًف اؽلـرف :فِو بٔلذات اؽلـرف ؤبما: )) كال اؽلؤًف

َخاَخةُ  ُسَخاَخةٍ  يِف ﴿: حنو اشلهري ٌَـِد ٕاما :واًـِدًة وخًس َة؛  َـِدٌ  وبٔ  ؛[35اًيوز: ]﴾اًزُّ

رْ ﴿: حنو اشلُين
ّ
 ًَُكْ  َبمْكََُْت  ْومَ اًَ﴿: حنو احلضوزي ٌَـِد وبٔ  ؛[42: تةاًخو ]﴾اًَْلازِ  يِف  مُهَا ا

َْيَا﴿: حنو اؽلاَُة ًخـًرف ٕاما :واجلًس َة .[3: اؽلائدت]﴾ِذًيَُكْ  ـَ  يشء ُكر  اًَْماء ِمنَ  َوَح

ُن  :حنو ،ألفراذ الس خلراق وٕاما ؛[32: ألهخِاء]﴾َحٍّ  وَسؼَٰ
ّ
اۡل
 
ََِق ب َفً  ﴿َوُخ ـِ  بٔو ؛[28: اًًساء]﴾اَض

 ((محري ًلة يف ممي (ل)ا الم وثحدل ؿٌَلً؛ اًرخي ٔبهت: حنو ألفراذ خعائط راقالس خل
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 فَِ مسائي:

 ،واًالم بٔلًف اؽلـرف :ُو بٔلذات اؽلـرف -1

 حنو: اًرخي، اًىذاة

 ل" اًيت ٌَخـًرف هوؿان: ؾِدًة وخًس َةا" -2

 ٔبهواغ:ويه زالزة  معحوهبا مـِوذًا تني اؽلخلكم واـلاظة،اًـِدًة يه: اًيت ٍىون  -3

 وهبا رهر،حٔبن ًخلدم ؽلع :ضاتعِاو ٌَِـد اشلهري،  [1

 اصرًتت فرسًا مث تـت اًفرش،  حنو:

َخاَخةُ  ُسَخاَخةٍ  يِف ﴿وكوهل ثـاىل:    [35اًيوز: ]﴾اًزُّ

،حٔبن ًخلدم ؽلع :وضاتعِاٌَـِد اشلُين،  [2  وهبا ؿؼل ؾيد اـلاظة من كري س حق رهٍر

 خاء ألس خار،  حنو:

رْ ﴿كوهل ثـاىل: مٌَ و  
ّ
 [42اًخوتة: ]﴾اًَْلازِ  يِف  مُهَا ا

 معوهبا دارضًا دال اخلعاة، ىونٌَـِد احلضوزي، وضاتعِا ٔبن ٍ [3

ُ   حنو:  ذا اًعاًة، ٔبحة 

 [3اؽلائدت: ]﴾ِذًيَُكْ  ًَُكْ  َبمْكََُْت  ْومَ ًَ ا﴿ومٌَ كوهل ثـاىل:  

 اؽلراذ بجلًس َة يه: اًيت ػل ًـِد معحوهبا ٔبظاًل، ويه زالزة ٔبهواغ: -4

 وال جماسًا، بٔن ال ًعَح دَول ك حمَِّا حلِلةً  :اَُة، وضاتعِاًخـًرف اؽل [1

 ٔبُطل اًياش ازلًياز،ضي من اؽلرٔبت، اًرخي ٔبف حنو:

َْيَا﴿ومٌَ كوهل ثـاىل:   ـَ  [32ألهخِاء: ]﴾َحٍّ  يشء ُكر  اًَْماء ِمنَ  َوَح

 وضاتعِا ٔبن ًعَح دَول ك حمَِّا حلِلًة، ألفراذ، الس خلراق [2

ُن ﴿ :كوهل ثـاىل حنو وَسؼَٰ
ّ
اۡل
 
ََِق ب َفً  َوُخ ـِ  ، اًاكفر يف اًياز، اؽلسؼل يف اجلية.[28اًًساء: ]ا﴾َض

 ، وضاتعِا ٔبن ًعَح دَول ك جماسًا،ألفراذ خعائط الس خلراق [3
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 ، ٔبي: ٌَمحاًلة يف اؽلدخؿٌَلً  اًرخي ٔبهت: حنو

 ن،ٍمي، ومه هفر من ظئّي كدَةل بمحري ًلة يف مميً  "ل"ا الم ثحدل -5

 رخيمفرش، ٔبمحنو: ٔبملالم، بٔ 
 

ُ   ٕاىلاؽلضاف   ذٍ ارلسةوادد من 

 

 وكالمَ، وكالمم، كاليم،: حنو ارلسة ُذٍ من وادد ٕاىل اؽلضاف ؤبما: )) كال اؽلؤًف

، كام اشلي وكالم ُذا، وكالم ًسد، وكالم  ((اًرخي وكالم ٔبتٍو

 

 فَِ مسائي:

 بٔدد اؽلـازف، ٕاىلىرت اؽلضافة ـازف: اًيمن ٔبهواغ اؽل -1

، كام اشلي كالم ُذا، كالم ًسد، المك كاليم، حنو:  اًرخي كالم ٔبتٍو

 اًضمري فٕاهَ مبزنةل اًـؼل. ٕاىلٕاال اؽلضاف  ٕاًََاؽلـرفة مبزنةل اؽلضاف  ٕاىلاؽلضاف  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِة  | 74

 

74 | P a g e   

 ألسٌلء من اؽلرفوؿاث

 

 وخرٍب واؽلحخدبٔ  فاؿهل ٌسم ػل اشلي واؽلفـول اًفاؿي: ويه ؾرشت اؽلرفوؿاث: )) كال اؽلؤًف

 وبٔخواهتا ٕان وخرب تَُس اؽلض هبة احلروف وامس اؽللازتة ٔبفـال وامس خواهتابٔ  اكن وامس

و ٌَمرفوغ واًخاتؽ اجلًس ًيفي اًيت ال وخرب  واًخوهَد واًـعف اًيـت: ٔبص َاء ٔبزتـة ُو

  ((واًحدل
 

 فَِ مسائي:

 اؽلرفوؿاث مجؽ مرفوغ ٔبو مرفوؿة، ويه: ما ٍرفؽ ثسخة ذخول ؿامي ؿَََ -1

 اؽلرفوؿاث ؾرشت: -2

 ، اًفاؿي [1

 ًسدٌ حنو: خاء 

  اؽلفـول اشلي ػل ٌسّم فاؿهل ٌوسمى انئة اًفاؿي، [2

 ًسدٌ  حنو: رُضَِة 

  اؽلحخدٔب، [3

 كامئٌ  ًسدٌ حنو: 

  اخلرب ٌَمحخدٔب، [4

 خاًٌس حنو: ًسٌد 

  امس اكن ؤبخواهتا، [5

 كامئاً  ًسدٌ حنو: اكن 

 امس ٔبفـال اؽللازتة،  [6

 ٌسافر ًسدٌ حنو: اكذ 
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 "ًُس"، تامس احلروف اؽلض هبة  [7

 ا ثرشاً ُذحنو: ما 

 وبٔخواهتا، خرب ٕاّن  [8

 كامئٌ ٕاّن ًسدًا  حنو:

 خرب ال اًيافِة ٌَجًس،  [9

 كامئٌ حنو: ال زخي 

و ٔبزتـة ٔبهواغ: [12  اًخاتؽ ٌَمرفوغ، ُو

 اًيـت،  (1

 حنو: خاء اًرخُي اًفاضيُ 

 اًـعف،  (2

 حنو: خاء ًسٌد وؿًلي 

 اًخوهَد،  (3

 حنو: خاء ًسٌد هفُسَ

 اًحدل،  (4

 حنو: خاء ًسٌد ٔبخوك

 كرٍي ٔلهَ ٔبظي اؽلرفوؿاث ؾيد ادلِوز كدم اًفاؿي ؿىل -3
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 اًفاؿي

 

ي يف ُو ما وبٔ  فـهل كدهلاؽلذهوز  اؽلرفوغ الامس ُو :اًفاؿي: )) كال اؽلؤًف  .اًفـي ثبًٔو

و  كَالَ ﴿ ؛[55بٓل معران: ]﴾ظلُ  كَالَ ﴿: حنو فاًؼاُر ؛ومضمر ػاُر :كسمني ؿىل ُو

زُ  َوَخاء﴿ ؛[23اؽلائدت: ]﴾َزُخاَلنِ  ِذّ ـَ  ؛[6: اؽلعففني]﴾اًيراُش  ًَُلومُ  ًَْومَ ﴿ ؛[92: اًخوتة]﴾ونَ اًُْم

 :كوضل حنو واؽلضمر ؛[94: ًوسف]﴾بٔتومه كال﴿ ؛[4: اًروم]﴾اًُْمْؤِمٌُونَ  ًَْفَرخُ  َوًَْوَمئِذٍ ﴿

، ٕاىل ورضتيا رضتت ي يف واشلي. اؽلضمر فعي يف ثلدم نٌل بٓخٍر  ٔبكامئ: حنو اًفـي ثبًٔو

  ؛[69: اًيحي]﴾ٔبًواهَ خمخَف﴿كوهل ثـاىل: و  اًًزدان؛

 ًسد كام): حنو اٌَفغ يف ػِر فٕان معدت ٔلهَ دذفَ جيوس ال ٔبهَ :مهنا ،ٔبحاكم ٌوَفاؿي

 .كام ًسد حنو مس خرت فِو وٕاال فذاك (كاما واًًزدان

 ثلدٍر وحة ملدم فاؿي ٔبهَ ػاٍُر ما وخد فٕان ،اًفـي ؿىل َميثلد ال جيوس ٔبهَ :ومهنا

ىون مس خرتاً  مضرياً  اًفاؿي  حمذوف ًفـيٍ  فاؿال وٕاما ،كام ًسد :حنو مدخدٔبً  ٕاما ،لدماؽل ٍو

نْ ﴿: حنو
ّ
نَ  َبَددٌ  َوا َخَجاَزكَ  اًُْمرْشِِننيَ  ِمّ  ثدخي ال اًرشظ ٔبذات ٔلن ؛[6: اًخوتة]﴾فَبَِحْرٍُ  اس ْ

 .اؽلحخدإ  ؿىل

 وكام اًًزدان كام) :فذلول ٕافراذٍ مؽ ًودد نٌل ومجـَ ثثًِخَ مؽ ًودد فـهل ٔبن :ومهنا

 َوَخاء﴿ ؛[23اؽلائدت: ]﴾َزُخاَلنِ  كَالَ ﴿: ثـاىل ظل كال ؛(ًسد كام) :ثلول نٌل (اًًزدون

ُزونَ  ِذّ ـَ ًُِمونَ  َوكَالَ ﴿ ؛[92: اًخوتة]﴾اًُْم ا  ومن .[32: ًوسف]﴾ِوْسَوتٌ  َوكَالَ ﴿ ؛[8: اًفركان]﴾اًؼر

 كاما): فذلول ٍلوؿاً  بٔو مثىن اًفاؿي اكن ٕارا وادلؽ اًخثًِة ؿالمة اًفـي ًَحق من اًـرة

 اٌَفغ ُذا ٔلن (اًرباقَر ٔبلكوين) ًلة وجسمى (اًِيداث ومقن اًًزدون وكاموا اًًزدان

 بٔن واًعحَح" واٍهناز بٌََي مالئىة فِك ًخـاكدون" احلدًر ومٌَ تـضِم من مسؽ

 .تـدُا ما اًفاؿي ؤبن وادلؽ اًخثًِة ؿىل ذاةل ٔبحرف واًيون واًواو ألًف
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 اؽلضازغ ٔبول يف اؽلضازؿة وتخاء اؽلايض بٓخر يف سانية تخاء ياًفـ ثبٔهُر جية هَبٔ  :ومهنا

 ٕارا اًخاء حرك وجيوس ،(ُيد وثلوم ُيد كامت): حنو اًخبٔهُر حلِلي مؤهثا اًفاؿي اكن ٕارا

 ِؾيدَ  َظاَلهُتُمْ  اَكنَ  َوَما﴿ وكوهل ثـاىل: (،اًضمس ظَؽ): حنو اًخبٔهُر جماسي اًفاؿي اكن

اَلّ  اًَْحُْتِ 
ّ
 كام): فذلول اؽلفرذ حك ثعحَح مجؽ واؾلموغ اؽلثىن وحك .[35: الألهف]﴾ُماَكء ا

 حفمكَ اًخىسري مجؽ ؤبما ،(اؽلسٌَلث وكامت اؽلسَمخان وكامت اًًزدون وكام انداًًز

 .(اًِيوذ وكامت اًِيوذ وكام اًرخال وكامت اًرخال كام) :ثلول اًخبٔهُر اؾلاسي حك

َمانُ  َوَوِزَج ﴿: حنو اؽلفـول رًذه مث فـهل ًًل ٔبن فَِ ألظي بٔن :ومهنا َْ : اٍمني]﴾َذاُووذَ  ُسََ

خلدم اًفاؿي ًخبٔخر كد ؛[16 : اًلمر]﴾اًيُُّذزُ  ِفْرَؾْونَ  بٓلَ  َخاء َوًََلدْ ﴿: حنو حواساً  اؽلفـول ًو

رِ ﴿ ؛[11: اًفذح]﴾َبْمَواًُيَا َصَلََْخيَا﴿ :حنو ووحوب ؛[41
ّ
ميَ  اتَْخىَل  َوا ُِ ْجَرا

ّ
َُُّ  ا  وكد ؛[124: اًحلرت]﴾َزت

تُواْ  فَرًِلًا﴿: حنو حواساً  واًفاؿي اًفـي ؿىل اؽلفـول ًخلدم  ؛[72: اؽلائدت]﴾ًَْلُذَُونَ  َوفَرًِلًا َنذر

ِ  بآَيِث  فَبَير ﴿: حنو ووحوب  ظدز هل الاس خفِام امس ٔلن ؛[81: كافر]﴾ثُيِىُرونَ  اغلر

  ((.اًالكم
 

 فَِ مسائي:

 اًفاؿي ًلة: من ٔبوخد اًفـي -1

ي اًفـيواظعالدًا: الا  مس اؽلرفوغ اشلي ًذهر كدهل فـهل ٔبو ما ُو يف ثبًٔو

 ؿامي اًفاؿي هوؿان: -2

 اًفـي اًخام اؽلـَوم، [1

 حنو: رُة ًسدٌ 

و:  [2  ص حَ اًفـي، ُو

ًيراَش  َوًَۡواَل اؽلعدز، حنو كوهل ثـاىل: ﴿ -
 
ِ ب غلر

 
، ًفغ اجلالةل يف [251: اًحلرت]﴾َذفُۡؽ ب

 حمّي زفؽ فاؿي
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، "ٔبًواهَ" فاؿي [69]اًيحي: : ﴿خمخَف ٔبًواهَ﴾امس اًفاؿي، حنو كوهل ثـاىل -

 و"خمخَف" امس اًفاؿي.

مسبةٔل َمَذًا ٔبخدز تَ اًثياء من ظاحة اإلحهتاذ )ث امس اًخفضَي، حنو: ػل ٔبز  -

 (اًىحي

 اًعفة اؽلض هبة، حنو: ًسد حسن وهجَ -

 فضال خَلَمألمثةل اؽلحاًلة، حنو: ًسد  -

 امس اًفـي، حنو: ُهياث ًسد -

 : ػاُر ومضمراًفاؿي ؿىل كسمني -3

  فاًؼاُر، [1

 َوَخاء﴿ ؛[23اؽلائدت: ]﴾َزُخاَلنِ  كَالَ ﴿ ؛[112اؽلائدت: ]﴾ظل كال﴿ :كوهل ثـاىل حنو

ُزونَ  ِذّ ـَ ًيراُش﴾ ًَُلوُم  ﴿ًَۡوَم  ؛[92اًخوتة: ]﴾اًُْم
 
ًُۡمۡؤِمٌُونَ  َمئِٖذ ﴿َوًَوۡ  ؛[6: اؽلعففني]ب

 
 ﴾ًَۡفَرُخ ب

 [94: ًوسف]﴾كال ٔبتومه﴿ ؛[4: اًروم]

 ر،اؽلضم [2

 بٓخٍر نٌل ثلدم يف فعي اؽلضمر. ٕاىلحنو كوضل: رضتُت ورضتيا، 

 ال جيوس دذف اًفاؿي ٔلهَ معدت، فٕان ػِر يف اٌَفغ فذاك وٕاال، فِو مضري مس خرت، -4

 حنو: ًسد كام، "كام" فـي ماط وفاؿهل مضري مس خرت حواسًا ثلدٍز "ُو"

و ٕاما مدخدٔب ال جيوس ثلدمي اًفاؿي ؿىل اًفـي، فٕان وخد ما ػاٍُر ٔبهَ فاؿي  -5 ملدم، ُو

 وٕاما فاؿي تفـي حمذوف،

 ألول، حنو: ًسد كام -

ۡن  ﴿اًثاين، حنو كوهل ثـاىل:  -
ّ
َخَجاَزكَ  َبَددٌ  َوا س ۡ

 
ًُۡمرۡشِِننَي ب

 
َن ب ن ٔبذات ، لٔ [6: اًخوتة]﴾ّمِ

 .اًرشظ ال ثدخي ؿىل اؽلحخدإ 
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 ٔبن فـهل ًوّدد مؽ ثثًِخَ ومجـَ، -6

ذٍ ًلة  مجِوز اًـرة وهبا خاء اًخزًني. حنو: كام اًًزدان وكام اًًزدون، ُو

 ٔبو ٍلوؿًا، خثًِة وادلؽ ٕارا اكن اًفاؿي مثىنومن اًـرة من ًَحق اًفـي ؿالمة اً  -7

حنو: كاما اًًزدان وكاموا اًًزدون ومقّن اًِيداث، ومسي ًلة "ٔبلكوين اًرباقَر" ويه ًلة 

 وتَحازج. ٍبٔ يو ص  ظئّي ؤبسذ 

 يض وتخاء اؽلضازؿة يف ٔبول اؽلضازغ.جية ثبٔهُر اًفـي تخاء اًسانية يف بٓخر اؽلا -8

 ألول، حنو: كامْت ُيد -

 اًثاين، حنو: ثلوم ُيد -

9- ،  ٕارا اكن اًفاؿي مجؽ اًخىسري فِجوس ثبٔهُر اًفـي وثذنرٍي

 حنو: كال اًرخال، كامت اًرخال، كام اًِيوذ، كامت اًِيوذ

 ًذهر اؽلفـول،  ٔبن ألظي يف اًفاؿي ٔبن ًًل فـهل مثّ  -12

َمانُ  ِزَج َووَ ﴿حنو كوهل ثـاىل:  َْ   ،[16اٍمني: ]﴾َذاُووذَ  ُسََ

خلدم اًفاؿي ًخبٔخر كدو    ،[41اًلمر: ]﴾اًيُُّذزُ  ِفْرَؾْونَ  بٓلَ  َخاء َوًََلدْ : ﴿حنو ،حواساً  اؽلفـول ًو

  ،[11اًفذح: ]﴾َبْمَواًُيَا َصَلََْخيَا﴿ حنو: ،ووحوبً 

 [72اؽلائدت: ]﴾ًَْلُذَُونَ  َوفَرًِلًا تُواْ َنذر  فَرًِلًا: ﴿حنو ،حواساً  واًفاؿي اًفـي ؿىل اؽلفـول ًخلدم وكد

ِ  بآَيِث  فَبَير : ﴿حنو ،ووحوب  اًالكم ظدز هل الاس خفِام امس ٔلن ،[81كافر: ]﴾ثُيِىُرونَ  اغلر
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 اًفاؿي انئة

 

و:: )) كال اؽلؤًف  مرفوؿاً  فعاز ،ملامَ ُو ؤبكمي ،فاؿهل ًذهر ػل اشلي اؽلرفوغ الامس ُو

 ،اًفـي ؿىل ثلدميَ وال دذفَ جيوس فال .فضةل اكن ٔبن تـد ومعدتً  مٌعوبً  اكن ٔبن تـد

َرا﴿ رضتت ُيد، وحو: :حنو مؤهثا اكن ٕان اًفـي ثبٔهُر وجية
ّ
 اْلَْزُط  ُسًْزًَِتِ  ا

: حنو ٍلوؿا ٔبو مثىن اكن ٕان مجؽ ٔبو ثثًِة ؿالمة اًفـي ًَحق ٔبال وجية ؛[1اًًززةل: ]﴾ِسًَْزاًََِا

َة  اًًزدان رُضَِة  ذٍ ؿيااًف ؾن اًيائة ٔبًضا ٌوسمى اًًزدون، ورُضِ الجن  اًـحازت ُو

 واًفـي ؾلِولا واًفـي ،ٌَمفـول اؽلحين اًفـي فـهل ٌوسمى ٔبخرص؛و  ٔبحسن ويه ماضل

، كدي ما وهَّس ٔبوهل مض ماضَاً  اًفـي اكن فٕان فاؿهل؛ ٌسم ػل اشلي  اكن وٕان بٓخٍر

رُضَ  ،ًسدُ  َة )رُضِ : حنو بٓخٍر كدي ما وفذح ٔبوهل مُض  مضازؿاً   اؽلايض اكن فٕان ؛(ًسد ةًو

ؼِلَ : حنو واثهََ ٔبوهل مض سائدت تخاء مددوءا ـُ  وظي هبمزت مددوءاً  اكن وٕان ،(وثُُضوِزَة  )ثُ

ََِق ): حنو اثًثَو ٔبوهل مض  فائَ هَّس فطل اًـني مـخي اؽلايض اكن وٕان ؛(وُاس ُخخِرحَ  ُاهُْع

و مةاًض اًىَّست ٕاصٌلم وضل ،(وتَؽ كِي): حنو ايء ؾَيَ فذعري  يشءث اًىَّست خَط ُو

 .وغتُ و  ولكُ : حنو سانية واواً  ؾَيَ فذعري اًفاء مض وضل اًضمة، ظوث من

َرا﴿: حنو فاًؼاُر ومضمر؛ ػاُر: كسمني ؿىل اًفاؿي ؾن واًيائة
ّ
 كُرِئَ  َوا

 كُِذيَ ﴿ ؛[212: اًحلرت]﴾اَلْمرُ  َوكُِضَ ﴿ ؛[73: احلج]﴾يٌ ثَ مَ  َة رُضِ ﴿ ؛[224: ألؾراف]﴾اًُْلرءانُ 

اُظونَ  َرُف ﴿ ؛[12اشلازايث: ]﴾اًَْخرر ـْ ُ  تُْت،رُضِ : حنو واؽلضمر ؛[41: اًرمحن]﴾اًُْمْجرُِمونَ  ً

َ ورُضِ  ياتْ ورُضِ  ٓ  ٕاىل ْت ت يوة ٌَمفـول اًفـي ًخىن ًىن ثلدم؛ ما خرب  وادد اًفاؿي ؾن ًو

 ميظِ و  ٔبمامم، ُخَس: حنو اًؼرف: اًثاين ثلدم، نٌل تَ اؽلفـول: ألول ٔبزتـة، من

ا ﴿: حنو واؾلروز اجلاز: واًثاًر زمضان؛ : واًراتؽ ؛[149: ألؾراف]﴾َبًِۡدَِيم يِفٓ  ُسِلطَ  َوًَمر

َرا ﴿: حنو اؽلعدز
ّ
وِز  يِف  هُِفَ   فَا ًعُّ

 
ِدَدتٌ   هَۡفَخةٌ  ب  مؽ تَ اؽلفـول كري ًيوة وال ،[13: احلاكة]﴾َوَٰ
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يعة ؿيااًف ؾن انئحاً  ٔبددٌُل حـي زينيال مذـدايً  اًفـي اكن وٕارا كاًحًا؛ وحوذٍ  اًثاين ًو

ٌلً  ًسدٌ  ُبْؾِعيَ : حنو   ((.ذُز
 

 فَِ مسائي:

 انئة اًفاؿي اؽلفـول اشلي ػل ٌسّم فاؿهل ٌسّمى ٔبًضًا اًيائة ؾن اًفاؿي و -1

انئة اًفاؿي ُو: امس مرفوغ ثلّدمَ فـي اتم مذرصف مدين ٌَمجِول ٔبو ص هبَ ودي حمي  -2

 اًفاؿي تـد دذفَ.

ََِق وَ ﴿ حنو كوهل ثـاىل: ،فألول - َفً  ُخ ـِ ُن َض وَسؼَٰ
ّ
اۡل
 
 [28: اًًساء]﴾اب

 ر اؿلموذ فـهلواًثاين، حنو: ٌُضى -

 هوؿان: فـي اؾلِول وص حَ اؾلِول ؿامي انئة اًفاؿي -3

 شلي ػل ٌسم فاؿهلاضًا: اًفـي اؽلحين ٌَمفـول واًفـي ًاًفـي اؾلِول ٌسمى بٔ  -4

 اًفـي اؾلِول هوؿان: ماط ومضازغ -5

، وٕان اكن اًفـي ماضًَا، مّض بٔ  -  وهل وهَّس ما كدي بٓخٍر

 حنو: رُضَِة، فُِذَح، كُذِيَ 

 وٕان اكن اؽلايض مددوءًا تخاء سائدت مّض ٔبوهل واثهََ، -

، ثُُضوِزَة  َ ؼّلِ ـُ  حنو: ثُ

ُخْخِرحَ  وٕان اكن اؽلايض مددوءًا هبمزت وظي مّض ٔبوهل واثًثَ، - ََِق، ُاس ْ  حنو: ُاهُْع

 يَ ايء،عري ؾَ ذَ ف ائوٕان اكن اؽلايض مـخي اًـني، فطل هَّس ف -

و خَط اًىَّست ثحنو:  من ظوث  يشءِكِي وِتَؽ، وضل ٕاصٌلم اًىَّست اًضمة ُو

 عري ؾَيَ واوًا سانيًة، حنو: كُوَل وتُوغَ ذاًضمة، وضل مض اًفاء ف 

- ،  وٕان اكن اًفـي اؾلِول مضازؿًا، مض ٔبوهل وفذح ما كدي بٓخٍر
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ُيعََُق  ُيضاَزُة ًو ُ ًو ُخـؼلر ُلذَُي ًو ُفذَُح ًو َُحاغُ  حنو: ًرَُضُة ًو َُلاُل ًو ُس خْخَرُح ًو  ٌو

 ،ٕاًََوة سً ص حَ اؾلِول هوؿان: الامس اؽلفـول والامس اؽل  -6

 فألول، حنو: زٔبًت اؿلموذ خَلَ -

 مرزُث تـريّب وهجَواًثاين، حنو:  -

 انئة اًفاؿي كسٌلن: ػاُر ومضمر، -7

َرا﴿ فاًؼاُر، حنو:  -
ّ
  ؛[73ج: احل]﴾َمثَيٌ  رُضَِة ﴿ ؛[224ألؾراف: ]﴾اًُْلرءانُ  كُرِئَ  َوا

اُظونَ  كُِذيَ ﴿ ؛[212اًحلرت: ]﴾اَلْمرُ  َوكُِضَ ﴿    ؛ [12اشلازايث: ]﴾اًَْخرر

َرُف ﴿   ـْ ُ  [41: اًرمحن]﴾اًُْمْجرُِمونَ  ً

ٓ  ٕاىل تَت ورُض  تياورُض  رُضِتُْت،واؽلضمر، حنو:  -  ثلدم ما خرب

 ًيوة ؾن اًفاؿي وادد من ٔبزتـة: -8

َة ًسٌد اًلكَة  [1  اًلكُة  رُضَِة  اؽلفـول تَ، حنو: رَضَ

ََِس ٔبمامم، ظمي زمضان [2  اًؼرف، حنو: ُخ

ا ﴿اجلاز واؾلروز، حنو كوهل ثـاىل:  [3  [149ألؾراف: ]﴾َبًِۡدَِيم يِفٓ  ُسِلطَ  َوًَمر

َرا اؽلعدز، حنو كوهل ثـاىل:  [4
ّ
وِز   يِف  هُِفَ   ﴿فَا ًعُّ

 
ِدَدتٌ   هَۡفَخةٌ  ب  [13احلاكة: ]﴾َوَٰ

ُ  وال ًيوة كري اؽلفـول تَ مؽ وحوذٍ كاًحاً   ونذا مذُة اًحرصًني ؤبخاٍس اًىوفِ، 

يعة اًثاين، -9  وٕارا اكن اًفـي مذـّداًي الزيني ُحـي ٔبددٌُل انئحًا ؾن اًفاؿي ًو

ٌلً   حنو: ُبؾِعَي ًسٌد ذُز

ًيائة اًفاؿي ٔبحاكم مثي ٔبحاكم ٌَفاؿي، فال جيوس دذفَ وال ثلدميَ ؿىل اًفـي وجية  -12

ـي ؿالمة ثثًِة ٔبو مجؽ ٕان اكن مثىًن ٔبو ًَحق اًفالا  جيةثبٔهُر اًفـي ٕان اكن مؤهثًا و 

 ٍلوؿًا وكري رضل من ألحاكم.
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 اؽلحخدبٔ 
 

و اٌَفؼَة اًـوامي ؾن اًـازي اؽلرفوغ الامس: ُو اؽلحخدبٔ : )) كال اؽلؤًف  ػاُر: كسٌلن ُو

 مدخدبٔ : كسٌلن واًؼاُر اؽلضمر؛ فعي يف ثلدمت اًيت ؤبخواثَ (ٔبان) فاؽلضمر ومضمر؛

ُ ﴿ :حنو: فألول اخلرب؛ مسد سد رفوغم هل ومدخدبٔ  خرب، هل ُّيَا اغلر  و ؛[15اًضوزى: ]﴾َزت

دٌ ﴿ َحمر ِ  زرُسولُ  مُّ  هفي ؿَهيٌل ثلدم ٕارا اؽلفـول وامس اًفاؿي امس ُو واًثاين ؛[29: اًفذح]﴾اغلر

ي اًًزدان، كامئ وما ًسد؟ ٔبكامئ): حنو اس خفِام ٔبو  مرضوة وما اًـمران؟ مرضوة ُو

 ؿىل ًخلدم ٔبن: مهنا ،نثريت واؽلسوكاث مبسوػ، ٕاال ىىرتً  اؽلحخدبٔ  ٍىون وال ؛(اًـمران

ي كامئ، زخي ما): حنو اس خفِام ٔبو هفي، اًيىرت ٌَ ﴿ (خاًس؟ زخي ُو ؽَ  َبِءًَؼَٰ ِ  مر : اٍمني]﴾اغلر

ْحدٌ ﴿: حنو موظوفة حىون ٔبن :ومهنا ؛[62 ـَ َ ْؤِمنٌ  َوً ن َخرْيٌ  مُّ  حىون ٔبن ومهنا ؛[221: اًحلرت]﴾ِمّ

 وجمروزاً  خازا ٔبو ػرفاً  اخلرب ٍىون ٔبن ومهنا ؛(ظل نخهبن ظَواٍث  مخُس ): حنو مضافة

ًْيَا﴿: كوهل ثـاىل وحنو ،(امرٔبت ازلاز ويف زخي ؾيدك): حنو اًيىرت ؿىل ملدمني  َوزَلَ

 من مؤوال معدزاً  اؽلحخدبٔ  ٍىون وكد ؛[7: اًحلرت]﴾ِقَضاَوتٌ  َبتَْعاِزمِهْ  ؿىََل ﴿ ؛[35: ق]﴾َمزًِدٌ 

  ((.ًك خري ظوموا: ٔبي ؛[184: اًحلرت]﴾ًرُكْ  َخرْيٌ  ثَُعوُمواْ  َوبَن﴿: حنو يواًفـ (ٔبن)
 

 فَِ مسائي:

 ـوامي اٌَفؼَة، اً ؾنرفوغ اًـازي اؽلحخدٔب ُو: الامس اؽل -1

 حنو: ًسٌد كامئٌ 

 اؽلحخدٔب كسٌلن: ػاُر ومضمر -2

 سّد اخلربم هل خرب ومدخدٔب هل مرفوغ سّد واًؼاُر كسٌلن: مدخدٔب  [1

ُ ﴿ فألول، حنو: - ُّيَا اغلر دٌ ﴿ و ؛[15اًضوزى: ]﴾َزت َحمر ِ  زرُسولُ  مُّ  [29اًفذح: ]﴾اغلر

  ،اس خفِام ٔبو هفي ؿَهيٌل ثلدم ٕارا اؽلفـول وامس اًفاؿي امس ُوواًثاين،  -
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ي ؟اًًزدان كامئ وما ًسد؟ ٔبكامئ :حنو  اًـمران؟  مرضوة ُو

 ؟اًـمران مرضوة وما 

 فعي اؽلضمر، اًيت ثلدمت يف ُو: ٔبان ؤبخواثَواؽلضمر  [2

 ُو مسؼل، ٌُل مسٌَلن، مه مسَمون،  حنو:

  مسَمخان، ُّن مسٌَلث، يه مسَمة، ٌُل 

 مسؼل، ٔبهامت مسٌَلن، ٔبهت مسَمون،  ٔبهَت  

 مسَمة، ٔبهامت مسَمخان، ٔبهنّت مسٌَلث،  ٔبهتِ  

 ٔبان مسؼل، ٔبان مسَمة، حنن مسَمون، حنن مسٌَلث 

 َة:يف اؽلسّوكاث الٓث جيوس اؽلحخدٔب من اًيىرت  -3

 ٔبن ًخلدم ؿىل اًيىرت هفي،  [1

 حنو: ما زخٌي كامئٌ 

 ٔبن ًخلدم ؿىل اًيىرت حرف اس خفِام، [2

ٌَ ﴿، وكوهل ثـاىل: حنو: ُي زخٌي خاًٌس؟ ؽَ  َبِءًَؼَٰ ِ  مر  [62اٍمني: ]﴾اغلر

 ٔبن حىون اًيىرت موظوفة، [3

ْحدٌ ﴿حنو كوهل ثـاىل:  ـَ َ ْؤِمنٌ  َوً ن َخرْيٌ  مُّ رْشِكٍ  ِمّ  [221اًحلرت: ]﴾مُّ

 ىىرت ُبخرى، ٕاىلن اًيىرت مضافًة ٔبن حىو [4

 ظل نخهبن ظَواٍث  مخُس حنو: 

 ٔبن ٍىون اخلرب ػرفًا ملّدمًا ؿىل اًيىرت، [5

ًْيَا﴿حنو: ؾيدك زخي، وكوهل ثـاىل:   [35ق: ]﴾َمزًِدٌ  َوزَلَ

 ٔبن ٍىون اخلرب خازًا وجمروزًا ملّدمًا ؿىل اًيىرت، [6

 [7اًحلرت: ]﴾ِقَضاَوتٌ  مِهْ َبتَْعازِ  ؿىََل ﴿حنو: يف ازلاز امرٔبت، وكوهل ثـاىل: 
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 اكهت اًيىرت ذؿاءً ٕارا  [7

ه ﴿ حنو كوهل ثـاىل: ُكۡ َۡ َ ٌم ؿََ َُِّۡمَعفِِّفنيَ   َوًۡيٌ ﴿، [54 :ألهـام]﴾َسََؼَٰ  [1 :اؽلعففني]﴾ٌ

 ٕارا وكـت اًيىرت تـد "ٕارا اًفجائَة"، [8

 خرحُت فٕارا لكٌة ٔبمام اًحاة حنو:

 ٌوسمى "اؽلحخدٔب اؽلؤول"،كد ٍىون اؽلحخدٔب معدزًا مؤّواًل من "ٔبن" واًفـي  -4

 ، ، ٔبي: ظومك خري ًك[184اًحلرت: ]﴾ًرُكْ  َخرْيٌ  ثَُعوُمواْ  َوَبن﴿ حنو كوهل ثـاىل:

 ٔبن جتهتد يف ازلزوش خري ضل، ٔبي: احهتاذك خري ضل 
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 اخلرب

 

و مدخدإ  مؽ اًفائدت تَ ثت اشلي اجلزء ُو :واخلرب: )) كال اؽلؤًف  كريو  مفرذ: كسٌلن ُو

 وكري ؛(ٔبخوك وسًد كامئون، واًًزدون كامئان، واًًزدان كامئ، ًسد) :حنو فاؽلفرذ مفرذ؛

ًِحَ ﴿وكوهل ثـاىل:  ٕاما مجةل امسَة حنو: )ًسد خاًزخَ راُحة(: اؽلفرذ ضِلَ َو ًخرۡلَوى  َرَٰ
 
اُش ب

 ًسد: حنو فـََة مجةل ٕاما؛ و [1: اإلخالض]﴾كُْي ُو ظُل َبَددٌ ﴿وكوهل ثـاىل:  [26: ألؾراف]﴾َخرۡيٌ 

؛ كام ُّمَ ﴿ وكوهل ثـاىل: ٔبتٍو َُُق  َوَزت َخازُ  ٌََضاء َما خَيْ  ًَْلِدُغ  َوظلُ ﴿ ؛[68: اًلعط]﴾َوخَيْ

ُ ﴿ ؛[245: اًحلرت]﴾َوًَخُْسطُ و ادلةل ص حَ ؤبما ؛[42: اًزمر]﴾اْلَهُفَس  ًََخَوَفر  اغلر  اًؼرف ُو

ْنُة ﴿ وكوهل ثـاىل: ؛كداً  واًسفر ؾيدك ًسد :حنو فاًؼرف واؾلروز؛ واجلاز  َبْسفَيَ  َواًرر

ِ  َواًَْحْمدُ ﴿ وكوهل ثـاىل: ازلاز؛ يف ًسد: حنو واؾلروز واجلاز ؛[42: ألهفال]﴾ِمٌُكْ   .[45الٔهـام: ]﴾غِلّ

خـَق  ؛(مس خلر ٔبو اكئن) ثلدٍٍر وحوبً  مبحذوف خرباً  وكـا ٕارا واؾلروز واجلاز اًؼرف ًو

: حنو اؽلـاين ؾن تَ خيرب وٕامنا ؛(ومًَ ا ًسد) ًلال فال اشلاث ؾن اًزمان تؼرف خيرب وال

 ًسد): حنو اخلرب ثـدذ وجيوس .مؤول (اًِالل اٌََةل) :وكوهلم (كداً  واًسفر َومً ا اًعوم)

وَ ﴿ ( وكوهل ثـاىل:وصاؾر اكثة ُُ ْرِص  ُرو( *) اًَْوُذوذُ  اًَْلُفوزُ  َو ـَ ـرالٌ ( *) اًَْمِجَدُ  اًْ  ًَِّما فَ

 ٔبٍن): حنو ووحوبً  ،(ًسد ازلاز يف): حنو حواساً  ٕا:اؽلحخد ؿىل ًخلدم وكد .[16-14اًربوح: ]﴾ٍُرًِدُ 

 زخي؛ ازلاز ويف ؛[24َلد: ]﴾َبْكَفاًَُِا كَُُوٍة  ؿىََل  بَمْ ﴿ وكوهل ثـاىل: ًسد؛ ؾيدك وٕامنا (ًسد؟

ٌَىُرونَ  كَْومٌ  َساَلمٌ : ﴿حنو حواساً  واخلرب إ اؽلحخد من ك حيذف وكد : بٔي ؛[25اشلازايث: ]﴾مُّ

را َبهُتْ  ًَْواَل : ﴿حنو ًوال تـد :اخلرب دذف وجية مٌىرون؛ كوم تٔبه ؿََك سالم  ًَُىٌ

ٌِنيَ  ْمُركَ : ﴿حنو اًرصحي اًلسم وتـد موحوذون؛ ٔبهت ًوال :ٔبي ؛[31س حبٔ: ]﴾ُمْؤِم ـَ َ ُمْ  ً هنر
ّ
احلجر: ]﴾ا

 وكدي ن؛ملروان: ٔبي ظيؽ وما ظاهؽ ك: حنو اؽلـَة واو وتـد كسمي؛ ًـمرك :ٔبي ؛[72

  ((كامئا اكن ٕارا :ٔبي كامئاً  ًسداً  رْضيب: َحنو خرباً  حىون ٔبن ثعَح ال اًيت احلال
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 فَِ مسائي:

 اخلرب ُو: اجلزء اشلي ثت تَ اًفائدت مؽ مدخدٕا، -1

 حنو: ًسٌد كامئٌ 

و ؿامي ًفؼّي. -2 و ؿامي مـيوّي، وازثفاغ اخلرب بؽلحخدٕا ُو  ازثفاغ اؽلحخدٕا بإلتخداء ُو

 مفرذ وكري مفرذ،اخلرب كسٌلن:  -3

 فِدخي فَِ اؽلثىن واؾلموغ، ،واؽلراذ بؽلفرذ ُيا: ما ًُس جبمةل وال ص حَ مجةل -

 حنو: ًسٌد كامٌئ، اًًزدان كامئان، اًًزدون كامئون، ًسد ٔبخوك

 واؽلفرذ هوؿان: خامد ومض خّق  -

 فألول، حنو: اًعمت ٍسنٌ 

 واًثاين، حنو: اًرخي كامئٌ 

 ةلوكري اؽلفرذ هوؿان: مجةل وص حَ مج -

o وادلةل هوؿان: امسَة وفـََة 

ضِلَ َخرۡيٌ وًَِ ﴿ وكوهل ثـاىل:ة، ًسد خاًزخَ راُح فألول، حنو:  ًخرۡلَوى  َرَٰ
 
 ﴾َحاُش ب

ُ َبَددٌ ﴿، [26 :ألؾرف] غلر
 
َو ب ُُ  [1 :اإلخالض]﴾كُۡي 

، وكوهل ثـاىل: ًسد كا واًثاين، حنو: ُّمَ ﴿م ٔبتٍو َُُق  َوَزت َخازُ  ٌََضاء َما خَيْ لعط: اً]﴾َوخَيْ

ُ ﴿ ؛[245اًحلرت: ]﴾َوًَخُْسطُ ًَْلِدُغ  َوظلُ ﴿ ؛[68  ًََخَوَفر  اغلر

 [42اًزمر: ]﴾اْلَهُفَس 

o وص حَ ادلةل هوؿان: اًؼرف واجلاز واؾلروز 

ْنُة ﴿فألول، حنو: ًسد ؾيدك واًسفر كدًا، وكوهل ثـاىل:   [42الٔهفال: ]﴾ِمٌُكْ  َبْسَفيَ  َواًرر

ِ  َواًَْحْمدُ ﴿، وكوهل ثـاىل: ًسد يف ازلاز واًثاين، حنو:  [45ألهـام: ]﴾غِلّ
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خـَّق اًؼرف واجلاز واؾلروز ٕارا وكـا -  ٔبو مس خلرّ  خربًا حبذوف وحوًب ثلدٍٍر اكئن ًو

 ٕارا اكن اخلرب ػرف سمان، فِجة بٔن ٍىون اؽلحخدٔب امس اؽلـىن "اؽلعدز"، -4

 وُم، اًسفُر كداً ًَ احنو: اًعوُم 

ؿىل ٔبهَ خرب ملّدم و"اًِالل" مدخدٔب مؤخر،  اٌََةلل، تيعة : اٌََةَل اًِالٔبما كول اًـرة

وحنو رضل مما ػاٍُر ُبخرب فَِ تؼرف اًزمان ؾن اشلاث فِو مؤّول تخلدٍر امس مـىن 

ُ   ٕاىلمضاف   ذا مذُة مجِوز اًحرصًنياشلاث، وألظي: "اٌََةل زؤًة اًِالل"، و

 جيوس ثـّدذ اخلرب، -5

وَ ﴿ ًسٌد اكثٌة صاؾٌر، وكوهل ثـاىل: حنو: ُُ ْرِص  ُرو( *) اًَْوُذوذُ  اًَْلُفوزُ  َو ـَ ( *) اًَْمِجَدُ  اًْ

ـرالٌ   [16-14اًربوح: ]﴾ٍُرًِدُ  ًَِّما فَ

 جية ثلدمي اخلرب ؿىل اؽلحخدٕا يف ٔبزتـة مواضؽ: -6

 اًعدازت، ٕارا اكن اخلرب من ألًفاع اًيت ًِا [1

 ؟حنو: ٔبجن نخاتُم؟، مىت اإلمذحان؟، هَف اخلالض

 ؿىل اؽلحخدٕا، ٕارا اكن اخلرب حمعوزاً  [2

 ٕااّل زيّب  حنو: ما ؿاذل

 ىىرًت ال ُمسّوػ ًِا، ػرفًا ٔبو خازًا وجمروزًا واؽلحخدبٔ ٕارا اكن اخلرب  [3

 حنو: ؾيدك ٔبذٌة، يف ازلاز مالٌ 

 ٕارا ؿاذ ؿىل تـغ اخلرب مضري يف اؽلحخدٕا، [4

 [24َلد: ]﴾َبْكَفاًَُِا كَُُوٍة  ؿىََل  َبمْ ﴿حنو كوهل ثـاىل: 

 ٍ، جيوس ثلدمي اخلرب،ري خبٔ وال ث لدمي اؽلحخدإ ٕارا ػل ٍىن ما ًوحة ثو  -7

 حنو: يف ازلاز ًسٌد ٔبو ًسٌد يف ازلاز 

 جية دذف اخلرب وحوًب يف ٔبزتـة مواضؽ: -8
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 تـد "ًوال" واًخلدٍر تَفغ "موحوذ" [1

را َبهُتْ  ًَْواَل ﴿حنو كوهل ثـاىل:  ٌِنيَ  ًَُىٌ  موحوذون ٔبهت ًوال :ٔبي ،[31س حبٔ: ]﴾ُمْؤِم

ون، نٌل رهر يف ثفسري اجن ذمتخلرب يف ُذٍ الًٓة: ًوال ٔبهت ظدواًعواة: ٔبن ثلدٍر ا

 نثري.

ٌل، وثلدٍر اخلربتـد اًلسم اًرصحي [2 فَِ  ، تَفغ "ٔبمين ظل" ٔبو "ًـمرك" ٔبو حنُو

 تَفغ: ميَين ٔبو كسمي ٔبو ؾِدي،

 ٔبمين ظل ٔلهرصّن اؽلؼَوم، ٔبي: ٔبمين ظل ميَين حنو:

ْمُركَ ﴿ كوهل ثـاىل:و  ـَ َ ُمْ  ً هنر
ّ
َ  ا مْ  ِفيً َمُِونَ  َسْىَرهِتِ ـْ َ   ، ٔبي: ًـمرك كسمي[72احلجر: ]﴾ً

 واو اؽلـَة وثلدٍر اخلرب فَِ تَفغ "ملروانن"،تـد  [3

 ّك ظاهؽ وما ظيؽ، ٔبي: ملروانن حنو:

 ومعهل، ٔبي: ملروانن وسانّك ا 

 كدي احلال اًيت ال ثعَح ٔبن حىون خربًا، وثلدٍر اخلرب فَِ تَفغ "داظي"، [4

 كامئًا، ٔبي: داظٌي ٕارا اكن كامئاً حنو: رضيب ًسدًا 

 واخلرب حواسًا، كد حيذف ّك من اؽلحخدإ  -9

ٌَىُرونَ  كَْومٌ  َساَلمٌ ﴿حنو كوهل ثـاىل:   مٌىرون كوم تٔبه ؿََك سالم: ٔبي ؛[25اشلازايث: ]﴾مُّ

ٕارا اكن اخلرب مض خلًا مذضميًا مضري اؽلحخدٕا، جية ؿىل اخلرب اؽلعاتلة بؽلحخدٕا ٕافراذًا  -12

 وثذنريًا وثبٔهُثًا، ـاً وثثًًِة ومج

 ًسٌد كامٌئ، اًًزدان كامئان، اًًزدون كامئون حنو:

 ُيد كامئٌة، اًِيدان كامئخان، اًِيدون كامئاث 

 ٕارا اكن اخلرب خامدًا ال ًخضّمن مضري اؽلحخدٕا، ال جية فَِ اؽلعاتلة -11

 حنو: اًسىوُث سالمٌة، الاس خلامة هوز اؽلؤمن، اخلرب هوؿان، اإلضافة هوؿان
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 واخلرب إ اؽلحخد ؿىل ازلاخةل اًـوامي بة

 

 اؽلحخدبٔ  ٍرفؽ ما: ألول: ٔبهواغ زالزة يه اإلتخداء وهواخس اًيواخس؛ وجسمى: )) كال اؽلؤًف

يعة و اخلرب ًو : واًثاين اؽللازتة؛ ؤبفـال ،(ًُسؼ)ت اؽلض هبة واحلروف ؤبخواهتا (اكن) ُو

رفؽ اؽلحخدبٔ  ًيعة ما و اخلرب ٍو  ما :واًثاًر اجلًس؛ ثيفي اًيت (ال)و ؤبخواهتا (ٕان) ُو

و مجَـاً  واخلرب اؽلحخدبٔ  ًيعة   ((ؤبخواهتا (ػن) ُو
  

 فَِ مسائي:

 ًيواخس وهواخس اإلتخداءبسمى ٌ اًـوامي ازلاخةل ؿىل اؽلحخدٕا واخلرب  -1

 اًيواخس زالزة ٔبهواغ: -2

و: [1 يعة اخلرب ُو  ما ٍرفؽ اؽلحخدٔب ًو

 اكن ؤبخواهتا -

 ؼ)ًُس(تاحلروف اؽلض هبة  -

 زتةٔبفـال اؽللا -

و: [2 رفؽ اخلرب ُو  ما ًيعة اؽلحخدٔب ٍو

 ٕان ؤبخواهتا -

 "ال" اًيت ًيفي اجلًس -

و: [3  ما ًيعة اؽلحخدٔب واخلرب مجَـًا ُو

 ػّن ؤبخواهتا -
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 فعي: اكن وبٔخواهتا
 

 امسِا ٌوسمى بًفاؿي جضخهياً  اؽلحخدبٔ  حرفؽ فٕاهنا :ؤبخواهتا (اكن) فبٔما: )) كال اؽلؤًف

ا؛ ٌوسمى بؽلفـول جضخهيا اخلرب ثيعة ذٍ خرُب  ما :ٔبددُا: ٔبكسام زالزة ؿىل ألفـال ُو

و رشظ كري من اًـمي ُذا ًـمي  وظاز وبث وػي ؤبظحح ؤبحضى ؤبمىس )اكن: ُو

ِحميًا قَُفوًزا ظلُ  َواَكنَ ﴿: حنو (ًوُس َِ  فَبَْظَحْحُت ﴿ ؛[96اًًساء: ]﴾زر َمخِ ـْ ْخَواانً  ِتيِ
ّ
: بٓل معران]﴾ا

َُ  َػير ﴿ ؛[113: انبٓل معر ]﴾َسَواء ًَُُْسواْ ﴿ ؛[123 ا َوهْجُ   ؛[58: اًيحي]﴾ُمْسَوذًّ

و ذؿاء ٔبو هنيي ٔبو هفي ًخلدمَ ٔبن ثرشظ اًـمي ُذا ًـمي ما: واًثاين  )سال: ٔبزتـة ُو

َِِفنيَ  ٍََزاًُونَ  َواَل ﴿: حنو واهفم( وجرخ وفئت خَ  ًَن﴿ ؛[118: ُوذ]﴾ُمْخَخ ررْبَ َِ  ه َْ َ : ظَ]﴾ؿَاِنِفنيَ  ؿََ

 :وكوهل(. مدني ضالل فًس َاهَ ## اؽلوث راهراً  لحز  وال رْ مشر  ظاخ) :اًضاؾر وكول ؛[91

ْرؿَا مهنال سال وال[ اًحىل ؿىل ذازيم اي اسَمى اي ٔبال]  اًَلْعرُ  ئمِ جِبَ

و اًؼرفِة اؽلعدًزة (ما) ثخلدمَ ٔبن ثرشظ اًـمي ُذا ًـمي ما: واًثاًر : حنو ذام: ُو

و بؽلعدز ثلدز هنالٔ  معدًزة ُذٍ (ما) ومسَت ؛[31مرمي: ]﴾حِاً  ذمت ما﴿  ازلوام، ُو

و اًؼرف ؾن ًيَاجهتا ػرفِة ومسَت   .اؽلدت ُو

يَا َحلًّا َواَكنَ ﴿: حنو امسِا، وتني تُهنا ًخوسط ٔبن ألفـال ُذٍ خرب يف وجيوس َْ َ  هرَْصُ  ؿََ

ٌِنيَ   سواء فَُس[ وؾهنم ؾيا اًياش هجَت ٕان سًل] :اًضاؾر وكول ؛[47: اًروم]﴾اًُْمْؤِم

 . وهجول ؿاػل

ن ًخلدم ٔبن جيوسو   ُذٍ ًوخعاًزف .ًسد اكن ؿاؽلاً : نلوضل (وذام )ًُس ٕاال ؿَهين ٔبخداُز

 َحىتر ﴿: حنو اًـمي، من ٌٌَليض ما اًفاؿي وامس واؽلعدز وألمر اؽلضازغ من فـالالٔ 

ٌِنيَ  ٍَُىوهُواْ   ،اتمة فـالالٔ  ُذٍ وجس خـمي ؛[52اإلدشاء: ]﴾جحازتً  كي هوهوا﴿و ؛[99: ًووس]﴾ُمْؤِم

 حعي؛ وٕان :ٔبي ؛[282: اًحلرت]﴾ؾَّست رو اكن ٕانو ﴿: حنو اخلرب ؾن مس خليَة :ٔبي

 اًعحاخ، يف ثدخَون دني: ٔبي ؛[17: اًروم]﴾ثعححون ودني متسون دني ظل فس ححان﴿
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 (اكن) وَتخط ٌَيلط؛ مالسمة فٕاهنا (ًوُس وفئت سال) ٕاال اؽلساء؛ يف ثدخَون ودني

 اكن ما: حنو اًالكم، حضو يف حىون ٔبنو  اؽلايض تَفغ حىون ٔبن ثرشظ سايذهتا جبواس

ا وٕاتلاء امسِا مؽ دذفِا جبواس ٔبًضاً  وَتخط ًسدًا؛ ٔبحسن  (وٕان )ًو تـد نثري ورضل خرُب

 تبٔؾٌلهلم جمًزون اًياش) :وكوهلم {ددًد من خامتا ًوو اٍمتس} :ملسو هيلع هللا ىلص نلوهل اًرشظَخني

 ػل ٕان زوماؾل مضازؾِا هون دذف جبواس بًٔضا وَتخط ؛(فرش رشاً  وٕان خفري خرياً  ٕان

َْقٍ  يِف  ثَمُ  َواَل ﴿ ؛[22: مرمي]﴾تَِلًَّا َبكُ  َوًَمْ ﴿: حنو هعة، مضري وال ساهن ًَلِا : اًيحي]﴾َض

ن﴿ ؛[127
ّ
يَةً  ثَمُ  َوا   (([42: اًًساء]﴾َحس َ

 

 فَِ مسائي:

 اكن ؤبخواهتا حرفؽ الامس وثيعة اخلرب، -1

ا  حنو: اكن ًسٌد كامئًا، ًسٌد امس اكن وكامئًا خرُب

 زالزة ؾرش فـاًل. اهتا جسمى ألفـال اًياكعة، ويهخو اكن وبٔ  -2

 اكن ؤبخواهتا ؿىل زالزة ٔبكسام: -3

1]   ُ و: اكن ؤبمىس ما ًـمي   وبث وػي ؤبظحح ؤبحضىذا اًـمي من كري رشظ، ُو

  ًوُس، وظاز

ًساء: ]﴾زرِحميًا قَُفوًزا ظلُ  َواَكنَ ﴿ :كوهل ثـاىل حنو َِ  فَبَْظَحْحُت ﴿ ؛[96ًا َمخِ ـْ ْخَوا ِتيِ
ّ
بٓل معران: ]﴾انً ا

َُ  َػير ﴿ ؛[113بٓل معران: ]﴾َسَواء ًَُُْسواْ ﴿ ؛[123 ا َوهْجُ  ؛[58اًيحي: ]﴾ُمْسَوذًّ

2]   ُ و ٔبزتـة: ما ًـمي   وفئت سالذا اًـمي ثرشظ ٔبن ًخلدمَ هفي ٔبو هنيي ٔبو ذؿاء، ُو

  واهفم، وجرخ

َِِفنيَ  ٍََزاًُونَ  َواَل ﴿ :كوهل ثـاىل حنو خَ  ًَن﴿ ؛[118ُوذ: ]﴾ُمْخَخ ررْبَ َِ  ه َْ َ   ؛[91ظَ: ]﴾ؿَاِنِفنيَ  ؿََ

رْ  )ظاخ :اًضاؾر وكول  مدني(.  ضالل فًس َاهَ اؽلوث ## راهراً  حزال وال مشر
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ْرؿَا مهنال سال وال :وكوهل  اًَلْعرُ  ئمِ جِبَ

3]   ُ و اًؼرفِة اؽلعدًزة "ما" ثخلدمَ ٔبن ثرشظ ذا اًـميما ًـمي    ،ذام: ُو

  [31: مرمي]﴾حِاً  ذمت ما﴿: كوهل ثـاىل حنو

و بؽلعدز ثلدز ٔلهنا معدًزة "ما" مسَتو   ؾن ًيَاجهتا ػرفِة ومسَت ازلوام، ُو

و اًؼرف  .اؽلدت ُو

  امسِا، وتني تُهنا ًخوسط ٔبن ألفـال ُذٍ خرب يف وجيوس -4

يَا َحلًّا َواَكنَ : ﴿كوهل ثـاىل حنو َْ َ ٌِنيَ  هرَْصُ  ؿََ   ؛[47اًروم: ]﴾اًُْمْؤِم

 هجول.و  ؿاػل اً سواء فَُس.....  وكول ًضاؾر:

ن خلدمث  ٔبن وجيوس -5  ًسد. اكن ؿاؽلاً : نلوضل ،وذام ًُس ٕاال ؿَهين ٔبخداُز

  اًـمي، من ٌٌَليض ما اًفاؿي وامس واؽلعدز وألمر اؽلضازغ من فـالالٔ  ُذٍ ًوخعاًزف -6

ٌِنيَ  ٍَُىوهُواْ  َحىتر : ﴿كوهل ثـاىل حنو  [52: اإلدشاء]﴾جحازتً  هوهواكي ﴿ ،[99ًووس: ]﴾ُمْؤِم

فِىون مرفوؾِا فاؿاًل، ورضل ٕارا  اخلرب ؾن مس خليَة ٔبي ،اتمة فـالالٔ  ُذٍ س خـميج و  -7

 ثلرّيث مـاين ثطل ألفـال ؿىل اًخفعَي اليٓت:

 مبـىن حعي بٔو ددج، "اكن" [1

 حعي وٕان ٔبي ؛[282اًحلرت: ]﴾ؾَّست رو اكن وٕان﴿ :حنو كوهل ثـاىل

 مبـىن ازلخول يف اؽلساء، "ٔبمىس" [2

 مبـىن ازلخول يف اًعحاخ، "ٔبظحح" [3

 دني: ٔبي ؛[17اًروم: ]﴾ثعححون ودني متسون دني ظل فس ححان﴿ :كوهل ثـاىلحنو 

 اؽلساء. يف ثدخَون دنيو  اًعحاخ يف ثدخَون

 مبـىن ازلخول يف اًضحى "ٔبحضى" [4

 يف اًضحىي ذخ ٔبيحنو: ٔبحضى اًرخي، 
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 مبـىن ازلخول يف اًحَاث "بث" [5

 يف اًحَاث ذخَوا ٔبيحنو: بث اًلوم، 

 مبـىن تلي "ذام" [6

ۡلَۡزُط  َما ﴿ :هل ثـاىلحنو كو
 
ُث َوب َوَٰ َمؼَٰ ًسر

 
 تلِت :ٔبي ،[127: ُوذ]﴾َذاَمِت ب

 مبـىن ذام واس مترّ  "ػي" [7

 وم، ٔبي: ذام ػهّل ًَ احنو: ػي 

 مبـىن اهخلي "ظاز" [8

 م، ٔبي: اهخليَإً حنو: ظاز ألمر 

 مبـىن رُة "جرخ" [9

 حنو: جرخ ًسد، ٔبي: رُة

 هفعيتـىن ا "اهفم" [12

 حنو: اهفم اخلامت، ٔبي: اهفعي

  !يخَِث 

  ُ س خثىن من  خاح حت ط، بٔي: لذا زالزة ألفـال: سال وفئت ًوُس فٕاهنا مالسمة ٌَيٌو

َُّت تَ اًالكم ٕاىل  اخلرب ً

  ني:ثرشظ سايذهتا جبواس اكن َتخط -8

  اؽلايض تَفغ حىون ٔبن [1

اًالكم": ٔبن ثلؽ تني ص َئني مذالسمني  "حضوتواؽلراذ  اًالكم، حضو يف حىون ٔبن [2

 ًُسا خازًا وجمروزًا، 

  : ًسٌد اكن ؿاػلٌ ، حنواكؽلحخدٕا وخرٍب -

 واًفـي ومرفوؿَ، حنو: ػل ًوخد اكن مثطل -
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 خاء اشلي اكن ٔبهرمُذَ حنو:واؽلوظول وظَخَ،  -

 ي اكن كامئٍ مرزث جرخ حنو:واًعفة وموظوفِا،  -

َّة وفـي اًخـجة، و -  ًسداً  بٔحسن اكن ما حنو:"ما" اًخـجح

ا، و  -9 رضل نثري تـد "ًو" و"ٕان" َتخط اكن جبواس دذفِا مؽ امسِا وٕاتلاء خرُب

 اًرشظَخني، 

 خامتًا من ددًدواًخلدٍر: ًوو اكن اؽلَمتس  (اٍمتس ًوو خامتًا من ددًد: )ملسو هيلع هللا ىلصنلوهل 

ّ وكوهلم: اًياش جم ، واًخلدٍر: ٕان اكن معَِم خرياً  ن خريًا خفرٌي وٕانون تبٔؾٌلهلم إ ًز رّشًا فرشي

.  جفزاؤمه خرٌي وٕان اكن معَِم رّشًا جفزاؤمه رشي

 اكن جبواس دذف هون مضازؾِا اجلزوم خبمسة رشوظ: َتخط -12

 ٔبن حىون تَفغ اؽلضازغ [1

 ٔبن ٍىون اؽلضازغ جمزومًا بًسىون [2

 ٔبن ال ًلؽ تـد اًيون ساهن [3

 ٔبن ال ًلؽ تـدُا مضري هعة مذعي [4

 ٔبن ال ًوكف ؿَهيا [5

َْقٍ  يِف  ثَمُ  َواَل ﴿ ؛[22مرمي: ]﴾تَِلًَّا َبكُ  َوًَمْ ﴿ :حنو كوهل ثـاىل ن﴿ ؛[127اًيحي: ]﴾َض
ّ
 َوا

يَةً  ثَمُ   [42اًًساء: ]﴾َحس َ

 رشوظ ارلسة فال حتذف اًيونً ٕارا فلد رشظ من ثطل ا

 اكن ًسد كامئًا، ًـدم حزهما حنو:

 زم بًسىونًزدون ػل ٍىوهوا كامئني، ًـدم اجلاً 

ٍَن َنَفُروْا﴾ ٍَُىِن  ًَۡم  ﴿ :كوهل ثـاىل  ِ شلر
 
 ، ًوحوذ اًساهن تـدُا[1: اًحٌُّة]ب

 ًوحوذ مضري اًيعة اؽلخعيجسَّط ؿَََ،  ٕان ٍىٌَ فَن 



 ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِة  | 96

 

96 | P a g e   

 فائدت:

 وكؽ دذف اًيون يف اًلربٓن اًىرمي يف مثاهَة ؾرش موضـًا:

يَةً ﴿ (1) ن ثَُم َحس َ
ّ
 [42: اًًساء]﴾َوا

ضِلَ  ﴿ (2) ً  ِتبَنر  َرَٰ َ ًَۡم ًَُم ُمَلرّيِ غلر
 
 [53: ألهفال]﴾اب

ن ﴿ (3)
ّ
ُۡمه  فَا ِر ا ً  [74: اًخوتة]﴾ًَُخوتُوْا ًَُم َخرۡيٗ

َُ  يِف ِمۡرًَٖة  ُم اَل ثَ فَ ﴿ (4) ٌۡ  [17: ُوذ]﴾ّمِ

ُٓؤاَلٓءِ  يِف ِمۡرًَٖة  فاََل ثَُم ﴿ (5) ؼ  َُ ُحُد  ـۡ َ ا ً مر  [129: ُوذ]﴾ّمِ

ًُۡمرۡشِِننيَ  َوًَۡم ﴿ (6)
 
 [122: اًيحي]﴾ًَُم ِمَن ب

ا ًَۡمُىُرونَ ﴿ (7) مر ٖق ّمِ َۡ  [127: اًيحي]﴾َواَل ثَُم يِف َض

 [9: مرمي]﴾ـٔاً ثَُم َصِْ   َوًَمْ ﴿ (8)

(9) ﴿ َ  [22: مرمي]﴾اِلًَّ َوًَۡم َبُك ت

ِۡـًٔ ﴿ (12)  [67: مرمي]﴾اَوًَۡم ًَُم َص

ن ﴿ (11)
ّ
ِذبً  َوا َُ ًَُم َن َٰ ُ َِ َنِذت َۡ ََ ـَ  [28: كافر]﴾ فَ

ن ﴿ (12)
ّ
 [28: كافر]﴾ا ًُِعۡحُك ًَُم َظاِذكً  َوا

 [52: كافر]﴾ثَبٔۡثَُِكۡ  كَآًُوْا َبَوًَۡم ثَُم ﴿ (13)

هُنُمۡ ﴿ (14) ميَؼَٰ
ّ
ُِۡم ا ـُ  [85: كافر]﴾فؼََلۡ ًَُم ًَيَف

خيَُنر ﴿ (15) ن ثَُم ِمثَۡلاَل َحدرةٖ  ًَ َٰ
ّ
َآ ا هنر

ّ
 [16: ًلٌلن]﴾ا

ًُۡمَعَِّنيَ ﴿ (16)
 
 [43: اؽلدثر]﴾كَاًُوْا ًَۡم هَُم ِمَن ب

ًِۡمۡسِىنيَ ﴿ (17)
 
ُم ب ـِ  [44: اؽلدثر]﴾َوًَۡم هَُم هُۡع

يِنّٖ ًُۡمىَن   َبًَۡم ًَُم هُۡعَفةً ﴿ (18) ن مر  [37: اًلِامة]﴾ّمِ
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 "ًُس"تفعي: احلروف اؽلض هبة 
 

 فذـمي (ما) فبٔما ؛(والث وٕان وال )ما: فبٔزتـة تَُس اؽلض هبة احلروف ٔبماو : )) كال اؽلؤًف

ا ًلرتن البٔ و  ،(ٔبنؼ)ت ثلرتن ٔبال :ثرشظ احلجاًسني ؾيد (ًُس) معي  ؤبال ،(ٕاالؼ)ت خرُب

ا ًخلدم ا مـمول وال امسِا، ؿىل خرُب  خازاً  وبٔ  ػرفاً  اؽلـمول اكن ٕارا ٕاال امسِا، ؿىل خرُب

َذا َما﴿ ونلوهل: ؛(راُحاً  ماًسدٌ ): حنو وظَرش ٌ  فاؽلس خوفِة .وجمروزاً  ا َُ  ؛[31ًوسف: ]﴾ثرََشً

ا﴿ نر  مر مْ  ُُ َِاهِتِ  ونذا ،(كامئ ًسد ٕان ما): حنو معَِا تعي (نإ ؼ)ت اكرتهت فٕان ؛[2: اؾلاذةل]﴾ُبمر

ا اكرتن نإ  دٌ  َوَما﴿ :حنو (ٕاالؼ)ت خرُب اَلّ  ُمَحمر
ّ
 اخرُب ثلدم ٕان ونذا ؛[144: بٓل معران]﴾َزُسولٌ  ا

 فٕان ؛(بٓك ًسد ظـامم ما): حنو اخلرب مـمول ثلدم ٔبو (ًسد كامئ ما): حنو امسِا ؿىل

 ٔبو خازًا وجمروزًا حنو: )ما يف ازلاز ًسد خاًسا( ،(خاًساً  ًسد ؾيدك ما): حنو ػرفاً  اكن

 .اؽلذهوزت اًرشوظ اس خوفت وٕان ًـمَوهنا ال متمي وتيو معَِا؛ ًحعي ػل

 يف )ما( اؽلخلدمة بًرشوظ فلط احلجاًسني ؾيد ًضاً بٔ  (ًُس) معي فذـمي (ال) ؤبما

و ،بٓخر ثرشظ وحًزد ا امسِا ٍىون ٔبن :ُو  ؛(مٌم ٔبفضيَ  زخيٌ  ال): حنو ىىرثني وخرُب

 .اًضـر يف معَِا ؤبنرث

 (ما) يف اؽلذهوزت بًرشوظ ةًَ ااًـ بُٔي ًلة يف (ًُس) معي فذـمي اًيافِة (ٕان) ؤبما

 من خريا ٔبدد ٕان) :الكهمم من ومسؽ ،(كامئاً  ًسد ٕانْ ) :حنو ىىرت ٔبو مـرفة امسِا اكن سواء

 .(بًـافِة ٕاال ٔبدد

ا امسِا ٍىون نبٔ  :ثرشظ (ًُس) معي فذـمي (الث) ؤبما  وتبٔن ،احلني تَفغ وخرُب

ا؛ ٔبو امسِا حيذف : ض]﴾َمٌَاٍض  ِدنيَ  َواَلَث  فٌََاَذْوا﴿: حنو الامس دذف واًلاًة خرُب

 حمذوف، اخلرب نبٔ  ؿىل {مٌاض دنيُ  والث} :ئوكر  (فراز دني احلني ًُس): ٔبي ؛[3

  ((هلم حِيا فراز دني ًُس: ٔبي
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 فَِ مسائي:

"ًُس" يه: حروف هفي ثـمي معَِا وثؤّذي مـياُا ويه: ما، ال، تاحلروف اؽلض هبة  -1

 ٕان، الث.

"ًُس" من حِر اًيفي وادلوذ وازلخول ؿىل ادلي اإلمسَة، وحًزد ؼتوخَ مضاهبهتا  -2

ا، "ما" تبٔمر زاتؽ ويه:  سايذت اًحاء يف خرُب

ُ حنو:  غلر
 
َمَُونَ  ﴿َوَما ب ـۡ َ ِفٍي مَعرا ً  [144: اًحلرت]﴾ِتلَؼَٰ

ا.ؼتفِيي ٔبنرث ص هبًا   "ًُس" من ٔبخواهتا وشلضل اكهت ٔبنرث معاًل من كرُي

 "ما" ٔلزتـة رشوظ: ٌضرتظ يف معي -3

 "ٕان"ت نٔبال ثلرت  [1

ا  ٔبال ًلرتن [2  "ٕاال"تخرُب

ا ؿىل امسِا [3  ٔبال ًخلدم خرُب

 ؿىل امسِا ٕاال ٕارا اكن اؽلـمول ػرفًا ٔبو خازًا وجمروزاً اخلرب دم مـمول ٔبال ًخل [4

َذا َما﴿حنو: ما ًسٌد راُحًا، وكوهل ثـاىل:  ا َُ ا﴿ ؛[31ًوسف: ]﴾ثرََشً نر  مر مْ  ُُ َِاهِتِ  [2اؾلاذةل: ]﴾ُبمر

4-   ُ  ذا اًـمي ٕاال يف ًلة ٔبُي احلجاس وشلضل جسّمى: بحلجاًسة، ؤبما تيوٕان "ما" ال ثـمي 

 متمي فهيمَوهنا معَلًا وشلضل جسّمى: بٍمتميَة اؽلِمةل

5-   ُ و: ٔبن ثـمي "ال"  ًزد ثرشظ بٓخر ُو ذا اًـمي كََاًل بًرشوظ اؽلخلّدمة يف "ما"، ٍو

ا ىىرثني،  ٍىون امسِا وخرُب

 حنو: ال زخي ٔبفضي مٌم

 ثـمي "ال" معي "ًُس" ؾيد احلجاًسني فلط، وبٔنرث معَِا يف اًضـر -6

ة بًرشوظ اؽلخلدمة يف "ما" سواء اكن ًَ امعي "ًُس" يف ًلة اًـ "ٕان اًيافِة" ثـمي -7

 امسِا مـرفًة ٔبو ىىرًت،
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 حنو: ٕان ًسدًا كامئًا، ومسؽ من الكهمم: ٕان بٔدٌد خريًا من ٔبدد ٕاال بًـافِة

 ما وزاء مىة وما والاُا ٕاىلٔبزط هتامة و  ٕاىلد فوق جن ة يه: ماًَ ااًـ

 " معي "ًُس" ثرشظني:ثثـمي "ال -8

ا امسِا ٍىون نبٔ  [1 ٌل حبَر ٍىوان تَفغ کمن ٔبسٌلء اًزمان  وخرُب "دني وساؿة" وحنُو

 وادد،

 ٔبن ٍىون ٔبددٌُل حمذوفًا واًلاًة دذف الامس [2

، ؿىل ٔبن الامس حمذوف، ٔبي: الث احلنُي [3ض: ]﴾َمٌَاٍض  ِدنيَ  َواَلَث  فٌََاَذْوا﴿ حنو: 

ذوف دنَي مٌاض، وكرٔب ؿُىس جن معر: "والث دنُي مٌاض"ؿىل ٔبن اخلرب حم

 ت.رويه كراءت صا

 ًسدث اتء اًخبٔهُر ٌَمحاًلة"الث" ٔبظَِا: "ال" مث  -9

َ هّط ؿىل ٕان "الث" ال ثـمي ٕاال يف ً -12  "احلني"  فغاؿؼل ٔبن سُدًو

ذا ُو ُ  و : ال ثـمي ٕاال بحلني جىرثت ويف "اًساؿة وألوان" تلةّل،  وكال اجن ُضام

 ؿؼلبٔ اًعحَح، وظل 
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 فعي: بٔفـال اؽللازتة
 

و اخلرب كرة ؿىل ٌسلالةل وضؽ ما: ٔبكسام زالزة فِيي اؽللازتة ٔبفـال ؤبما: )) كال اؽلؤًف  ُو

 زخاء ؿىل ٌسلالةل وضؽ وما ؛ؤبوصم( -تفذح اًراء وهَّسُا، واًفذح ٔبفعح- وَنَرَة  اكذ)

و اخلرب و اًرشوغ ؿىل سلالةلٌ وضؽ وما ؛(واخَوًق وحرى ؾىس) :ُو : حنو نثري ُو

ذٍ ،(وحـي ؤبخذ ؤبوضبٔ  وؿَق ظفق)  اؽلحخدبٔ  فرتفؽ ؛(اكن) معي ثـمي ألفـال ُو

  اخلرب؛ وثيعة

ا ٔبن ٕاال   وجية كاًحًا؛ امسِا ًضمري زافـا ؾهنا مؤخراً  مضازؿا فـال ٍىون نبٔ  جية :خرُب

 واخَوًلت ًلوم؛ ٔبن ًسد حرى): حنو (واخَوًق حرى) اًفـي اكن ٕان (ٔبنؼ)ت اكرتاهَ

ِعَفانِ  َوَظِفَلا﴿ :حنو اًرشوغ ٔبفـال تـد (ٔبن) من جترذٍ وجية ؛(متعر ٔبن اًسٌلء  خَيْ

َما  (ٔبنؼ)ت الاكرتان (ؤبوصم ؾىس) خرب يف والٔنرث ؛[22: ألؾراف]﴾اًَْجيرةِ  َوَزقِ  ِمن ؿََهَْيِ

ـَىَس ﴿ :حنو  والٔنرث ؛}فَِ ًلؽ ٔبن ًوصم{:ملسو هيلع هللا ىلص هلووك ؛[52: اؽلائدت]﴾ِبًَْفْذحِ  ًَبيِِتَ  َبن ظلُ  فَ

ا﴿: حنو ن(بٔ ) من جترذٍ (وهرة اكذخرب ) يف َُ و َُونَ  اَكُذواْ  َوَما فََذحَبُ ـَ  وكول ؛[71: اًحلرت]﴾ًَْف

  ((قضوة ُيد اًوصات كال دني***ًذوة حواٍ من اًلَة هرة :اًضاؾر
 

 فَِ مسائي:

، ٔبي: ثلََة تـغ ٔبهواغ اًحاة اكذ ؤبخواهتا جسّمى "ٔبفـال اؽللازتة" من بة اًخلََة -1

 تلِّة ألهواغ. وكوؿَ يف اًالكم ؿىل ًضِرثَ ونرثت

 اكذ ؤبخواهتا زالزة ٔبكسام: -2

ويه: ما وضؽ ٌسلالةل ؿىل كرة اخلرب، ٔبي: ملازتة حعوهل وٕان ػل ٔبفـال اؽللازتة،  [1

و اكذ وهرة   ؤبوصم. -تفذح اًراء وهَّسُا، واًفذح بٔفعح-ًلؽ. ُو
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زخاء اؽلخلكم اخلرب يف  اخلرب، ٔبي: زخاءويه: ما وضؽ ٌسلالةل ؿىل ٔبفـال اًرخاء،  [2

و: ؾىس وحرى واخَوًق.الاس خ   لدال. ُو

رشوغ الامس يف اخلرب،  ، ٔبي:اًرشوغويه: ما وضؽ ٌسلالةل ؿىل ٔبفـال اًرشوغ،  [3

و نثري،   .وحـي ؤبخذ ؤبوضبٔ  وؿَق -تفذح اًفاء وهَّسُا- ظفقحنو: ُو

ا جية ٔبن  -3 اكذ ؤبخواهتا ثـمي معي "اكن"، فرتفؽ الامس وثيعة اخلرب، ٕاال بٔن خرُب

 امسِا،ًضمري ّخراً ؾهنا زافـًا ٍىون فـاًل مضازؿًا مؤ 

 حنو: اكذ ًسٌد ًياُم، ؾىس ظل ٔبن ٍرمحيا، حـي ًسٌد ًلرٔب اًلربٓن

ا  -4  "ٔبن" وجتّرذٍ مهنا زالزة ٔبكسام: تاكذ ؤبخواهتا من حِر اكرتان خرُب

ا  [1 و: حرى واخًَوق،توحوة اكرتان خرُب  "ٔبن"، ُو

 حنو: حرى ًسٌد ٔبن ًلوم، اخَوًلت اًسٌلء ٔبن متعر

و: ٔبفـال اًرشوغ،وحوة جترّ  [2 ا من "ٔبن"، ُو  ذ خرُب

ِعفَانِ  َوَظِفَلا﴿حنو: ٔبخذ ًسٌد ٍىذة ازلزوش، ومٌَ كوهل ثـاىل:  َما خَيْ  [22ألؾراف: ]﴾ؿََهَْيِ

و: ٔبفـال اؽللازتة وؾىس، [3  حواس ألمٍرن، ُو

ـَىَس ﴿ حنو كوهل ثـاىل:   ،[52اؽلائدت: ]﴾ِبًْفَْذحِ  ًَبيِِتَ  َبن ظلُ  فَ

 ، فَِ( ًلؽ ٔبن م)ًوص :ملسو هيلع هللا ىلص هلووك 

ا﴿كوهل ثـاىل: و   َُ و َُونَ  اَكُذواْ  َوَما فََذحَبُ ـَ   ،[71اًحلرت: ]﴾ًَْف

 قضوة ُيد اًوصات كال دني***ًذوة حواٍ من اًلَة هرة :اًضاؾر وكول

 اكذ ؤبخواهتا خامدت مالسمة ظَلة اؽلايض ٕاال ٔبزتـة: ٔبوصم واكذ وظفق وحـي -5
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 فعي: ٕاّن وبٔخواهتا
 

ا ٌوسمى اخلرب وحرفؽ امسِا ٌوسمى اؽلحخدبٔ  فذيعة ؤبخواهتا (ٕان) ماوبٔ : )) كال اؽلؤًف  خرُب

ٌل (ؤبنر  ٕانر ): ٔبحرف س خة ويه  قفوز ظل فٕان﴿: حنو ؾهنا اًضم وهفي اًًس حة ًخوهَد ُو

 اؽلؤند ٌَدضخَِ (ٔكن)و ؛[6: جاحل]﴾احلق ُو ظل تبٔن رضل﴿ وكوهل ثـاىل: ؛[3: ائدتاؽل]﴾زحمي

 ٌَمتين (ًَتو) ؛خبَي ًوىٌَ جشاغ ًسد: حنو ًالس خدزاك (ًىنو) ؛ٔبسد ًسدا ٔكن: حنو

 معرا ًـي :حنو ٌوَخوكؽ ،كاذم ًسداً  ًـي :حنو ٌَرتيج (ًـيو) ؛ؿائد اًض حاة ًَت :حنو

 ػرفاً  اكن ٕارا ٕاال امسِا وتني تُهنا ًخوسط وال ؿَهيا حرفالٔ  ُذٍ خرب ًخلدم وال .ُاضل

نر ﴿ :حنو وجمروزاً  خازاً  ٔبو
ّ
ًْيَا ا   ؛[13: بٓل معران]﴾ًـربت رضل يف ٕان﴿ ؛[12اؽلزمي: ]﴾َبىاَكاًل  زَلَ

 اًيت (ٔبال) وتـد ؛[1: اًلدز]﴾ٔبىًزياٍ ٕاان﴿ :حنو ،الاتخداء :يف اؽلىسوزت (ٕان) وثخـني 

نر  َبال﴿: حنو اًالكم هبا ٌس خفذح
ّ
ََاء ا ًِ مْ  َخْوٌف  اَل  ظلِ  َبْو : حنو حِر وتـد ؛[62: ًووس]﴾ؿََهَْيِ

ًِْىذَاِة ﴿: حنو اًلسم وتـد خاًس؛ ًسداً  ٕان حِر خَست انر ( *) اًُْمِحنيِ  َوا
ّ
 ﴾َبىَزًْيَاٍُ  ا

يِنّ  كَالَ ﴿: حنو اًلول وتـد ؛[3-2: ازلخان]
ّ
ِ  َؾْحدُ  ا ا يف اًالم ذخَت وٕارا ؛[32: مرمي]﴾اغلر  خرُب

ُ ﴿: حنو ؼلَُ  َواغلر ـْ َ رمَ  ً ه
ّ
ُ  ًََرُسوهُلُ  ا نر  ٌَْضَِدُ  َواغلر

ّ
  ؛[1: اؽليافلون]﴾ًاََكِرتُونَ  اًُْميَاِفِلنيَ  ا

 ؛[51: اًـيىدوث]﴾َبىَزًْيَا َبانر  ٍَْىِفِِمْ  َبَوًَمْ ﴿: حنو اًفاؿي حمي :دَت ٕارا اؽلفذودة (ٔبن) وثخـني 

َخَمَؽ هََفرٌ  ٕاىلُبوِحَ  كُۡي  ﴿: حنو انئة اًفاؿي حمي ٔبو س ۡ
 
َُ ب ر َن  َبه ًِۡجنِّ  ّمِ

 
 حمي ٔبو ؛[1 :اجلن]﴾ب

افُونَ  َواَل ﴿: حنو اؽلفـول ْنُت  َبىرُكْ  ََتَ َِ  َوِمنْ ﴿: حنو اؽلحخدبٔ  حمي ٔبو ؛[81: ألهـام]﴾ِبعلِ  َبرْشَ  بآَيثِ

رمَ  ةً  اْلَْزَط  حََرى َبه ـَ َ  ِتبَنر  َرضِلَ ﴿: حنو اجلر حرف ؿَهيا ذخي ٔبو ؛[39: فعَت]﴾َخاِص  اغلر

وَ    ؛[6: احلج]﴾اًَْحقُّ  ُُ

َِاةَلٍ  ُسوًءا ِمٌُكْ  مَعِيَ  َمن﴿: حنو اجلزاء فاء تـد ألمران وجيوس  ِدٍِ  ِمن اَتَة  مُثر  جِبَ ـْ َ  َوَبْظََحَ  ت

 َُ ر  ٕاراو  كامئ؛ ًسداً  َبنر  فٕارا خرحت: حنو اًفجائَة (ٕارا) وتـد ؛[54: ألهـام]﴾زرِحميٌ  قَُفوزٌ  فَبَه
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َُ  هَْدُؾوٍُ ﴿: حنو اًخـََي ؽموض وكـت ر ه
ّ
وَ  ا ِحميُ  اًرَْبُّ  ُُ  اذلد ٔبن ًحَم)و ؛[28: اًعوز]﴾اًرر

 .(ضل واًيـمة

ا ؿىل: ٔبص َاء ٔبزتـة ؿىل فلط اؽلىسوزت (ٕان) تـد الاتخداء الم وثدخي  هوهَ ثرشظ خرُب

نر ﴿: حنو مثحخاً  مؤخراً 
ّ
رمَ  ا َلاِة  ًَََّسًِؽُ  َزت ـِ َُ  اًْ ر ه

ّ
 امسِا وؿىل ؛[167: ألؾراف]﴾زرِحميٌ  ًََلُفوزٌ  َوا

نر ﴿: حنو اخلرب ؾن ًخبٔخر ٔبن ثرشظ
ّ
تً  َرضِلَ  يِف  ا رْبَ ـِ َ ً  ُ  وؿىل ؛[13: بٓل معران]﴾اَلتَْعازِ  ْويِل ّلِ

نر ﴿: حنو اًفعي مضري
ّ
َذا ا  ثرشظ اخلرب مـمول وؿىل ؛[62: بٓل معران]﴾اًَْحقُّ  اًَْلَعُط  ًَُِوَ  َُ

 فِحعي ألحرف هبذٍ اًزائدت (ما) وثيفعي ضازة. ًـمر ًسداً  ٕان: حنو اخلرب ؿىل ثلدمَ

رَما﴿: حنو معَِا ه
ّ
هَلٌ  ظلُ  ا

ّ
رَما كُيْ ﴿ ؛[171: اًًساء]﴾َواِددٌ  ا ه

ّ
رَما ٕاىلر  ًُوىَح  ا ًَُُِكْ  َبه

ّ
هَلٌ  ا

ّ
 ا

ـٌَل  كامئ؛ ًسد ًوىامن كامئ؛ ًسد ٔكمناو  ؛[128: ألهخِاء]﴾َواِددٌ   فِجوس (ًَت) ٕاال ،كامئ ًسدًو

  .وزفـَ ًسد تيعة (كامئ ًسد ًَامت): حنو واإلٌُلل اإلؾٌلل فهيا

ن﴿: حنو ٕاٌُلًِا فِىرث تاؽلىسوز (ٕان) وَتفف
ّ
ا هَْفٍس  ُكُّ  ا رمر  ؛[4: اًعازق]﴾َداِفغٌ ؿََهَْيَا ً

لي نر ﴿: حنو ٕاؾٌلًِا ًو
ّ
ا الُكًّ  َوا رمر ُمْ  ً َوِفِّهَنر َُ َ  يف (وؽلا ٕان) خفف من كراءت يف ؛[111: ُوذ]﴾ً

ا يف واًالم وثَزم الًٓخني   ٔبمهَت؛ ٕارا خرُب

 نوبٔ  اًضبٔن مضري امسِا ٍىون نبٔ  جية ًوىن ،ٕاؾٌلًِا تلي اؽلفذودة )ٔبن( خففت وٕان

ا ٍىون ٔبن وجية حمذوفًا؛ ٍىون ََُىونُ  َبن ؿؼَِلَ ﴿: حنو مجةل خرُب   [22اؽلزمي: ]﴾مٌك مرىض س َ

 توخَ ثوافِيا وًوم] :نلوهل ورهٍر امسِا دذف وجيوس ،ٕاؾٌلًِا تلي (ٔكن) خففت وٕارا

  ((.ٕاٌُلًِا حةو  ًىن خففت وٕان، اًسؼل وازق ٕاىل ثـعو ػحَة ٔكن[ ملسم
 

 فَِ مسائي:

 ٕاّن ؤبخواهتا ثيعة الامس وحرفؽ اخلرب، -1

ا  حنو: ٕاّن ًسدًا كامٌئ، "ًسدًا" امسِا و"كامٌئ" خرُب



 ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِة  | 124

 

104 | P a g e   

ٔلواخر ؿىل ٕاّن ؤبخواهتا لكِّا حروف، وجسّمى: احلروف اؽلض هبة بٔلفـال ٔلهنا مديَة ا -2

 ًفـي يف ك مهناُا ؿىل زالزة ٔبحرف فعاؿدًا ًووحوذ مـىن ااًفذح اكؽلايض مؽ تياء

 ٕاّن ؤبخواهتا س خة ٔبحرف: -3

 ًخوهَد اًًس حة وهفي اًضم ؾهنا، "ٕانّ " [1

 [3اؽلائدت: ]﴾زحمي قفوزٌ  ظلَ  فٕانر ﴿ حنو كوهل ثـاىل:

 ًخوهَد اًًس حة وهفي اًضم ؾهنا، "ٔبنّ " [2

 [6احلج: ]﴾احلق ُو ظلَ  تبٔنر  رضل﴿حنو كوهل ثـاىل: 

  ،اؽلؤند ٌَدضخَِ "ٔكن" [3

 ٔبسدٌ  ًسداً  ٔكن: حنو

و ثـلِة اًالكم جرفؽ ما ًخومهًالس خدزاك "ًىن" [4 ٕازحاث ما ًخومه  زحوثَ ٔبو ، ُو

  َ،هفِ

 خبَيٌ  ًىٌَ جشاغ ًسد: حنوفألول،  -

 هرميٌ  ًىٌَ جشاغ ًسدما : حنو، واًثاين -

و ظَة اؽلس خحَي ٔبو ٌَمتين "ًَت" [5  ،فَِ ؾَّس ام، ُو

 ؿائدٌ  اًض حاَة  ًَت :حنوفألول،  -

 ّح مًٌََت يل مااًل فبٔ :حنو، واًثاين -

 كؽ،واًخو  ٌَرتيج"ًـّي"  [6

 واؽلراذ بًرتيج: زخاء ألمر اؿلحوة اؽلمىن حعوهل،  -

 حنو: ًـّي ًسدًا كاذمٌ 

 واؽلراذ بًخواكؽ: ُو هراُة وكوغ ألمر اؽلمىن حعوهل، -
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 حنو: ًـّي معرًا ُاضل

4-   ُ ازاً ذٍ ألحرف ؿَهيا وال ًخوسط تُهنا وتني امسِا ٕاال ٕارا اكن ػرفًا ٔبو خالًخلدم خرب 

 وجمروزًا،

نر ﴿ :كوهل ثـاىل حنو
ّ
ًْيَا ا  [13بٓل معران: ]﴾ًـربتً  رضل يف ٕانّ ﴿ ؛[12اؽلزمي: ]﴾َبىاَكاًل  زَلَ

 اؽلواضؽ الٓثَة: يف اؽلىسوزت ٕانّ  ثخـني -5

  الاتخداء،يف  [1

 [1اًلدز: ]﴾ٔبىًزياٍ ٕاان﴿ :كوهل ثـاىل حنو

  ،اًالكم هبا س خفذحج  اًيت ٔبال تـد [2

نر  َبال﴿: حنو
ّ
مْ  َخْوٌف  اَل  ظلِ  اءَبْوًََِ  ا  [62ًووس: ]﴾ؿََهَْيِ

  ،حِر تـد [3

 خاًٌس  ًسداً  ٕانّ  حِر خَست: حنو

  ،اًلسم تـد [4

ًِْىذَاِة ﴿: كوهل ثـاىل حنو انر ( *) اًُْمِحنيِ  َوا
ّ
 [3-2ازلخان: ]﴾َبىَزًْيَاٍُ  ا

  ،اًلول تـد [5

يِنّ  كَالَ ﴿: كوهل ثـاىل حنو
ّ
ِ  َؾْحدُ  ا  [32مرمي: ]﴾اغلر

ا يف اًالم ذخَت ٕارا [6   ،خرُب

ُ ﴿: حنو ؼلَُ  َواغلر ـْ َ رمَ  ً ه
ّ
ُ  ًََرُسوهُلُ  ا نر  ٌَْضَِدُ  َواغلر

ّ
 [1اؽليافلون: ]﴾ًاََكِرتُونَ  اًُْميَاِفِلنيَ  ا

 اؽلواضؽ الٓثَة: يف اؽلفذودة ٔبن ثخـني -6

 ،اًفاؿي حمي دَت ٕارا [1

 [51اًـيىدوث: ]﴾َبىَزًْيَا َبانر  ٍَْىِفِِمْ  َبَوًَمْ ﴿ :كوهل ثـاىل حنو

 ،اًفاؿي انئة حمي دَت ٕارا [2
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َخَمَؽ هََفرٌ  ٕاىلر ُبوِحَ  كُۡي  ﴿ :كوهل ثـاىلحنو  س ۡ
 
َُ ب ر َن  َبه ﴾ ّمِ ًِۡجّنِ

 
 [1اجلن: ]ب

  ،اؽلفـول حمي دَت ٕارا [3

ْنُت  َبىرُكْ  ََتَافُونَ  َواَل ﴿: كوهل ثـاىل حنو  [81ألهـام: ]﴾ِبعلِ  َبرْشَ

  ،بٔ اؽلحخد حمي دَت ٕارا [4

َِ  َوِمنْ ﴿: كوهل ثـاىل حنو رمَ  بآَيثِ ةً  اْلَْزَط  حََرى َبه ـَ  [39فعَت: ]﴾َخاِص

  ،اجلر حرف ؿَهيا ذخي ٕارا [5

َ  ِتبَنر  َرضِلَ ﴿: كوهل ثـاىل حنو وَ  اغلر  [6احلج: ]﴾اًَْحقُّ  ُُ

 ، ٔبي: فذح اهلمزت وهَّسُا يف اؽلواضؽ الٓثَة:ألمران جيوس -7

  ،اجلزاء فاء تـد [1

َِاةَلٍ  اُسوءً  ِمٌُكْ  مَعِيَ  َمن﴿: كوهل ثـاىل حنو ِدٍِ  ِمن اَتَة  مُثر  جِبَ ـْ َ َُ  َوَبْظََحَ  ت ر  قَُفوزٌ  فَبَه

 [54ألهـام: ]﴾زرِحميٌ 

  ،اًفجائَة ٕارا تـد [2

 كامئ ًسداً  َبنر  فٕارا خرحت: حنو

  ،اًخـََي ؽموض ٕارا وكـت [3

َُ  هَْدُؾوٍُ ﴿: كوهل ثـاىل حنو ر ه
ّ
وَ  ا ِحميُ  اًرَْبُّ  ُُ  ضل يـمةواً  اذلد نإ  ًحَم، [28اًعوز: ]﴾اًرر

 :ٔبص َاء ٔبزتـة ؿىل فلط اؽلىسوزت ٕان تـد "الاتخداء الم" ثدخي -8

ا ؿىل [1   ،مثحخاً  مؤخراً  هوهَ ثرشظ ،خرُب

نر ﴿: كوهل ثـاىل حنو
ّ
رمَ  ا لَاِة  ًَََّسًِؽُ  َزت ـِ َُ  اًْ ر ه

ّ
 [167ألؾراف: ]﴾زرِحميٌ  ًََلُفوزٌ  َوا

  ،اخلرب ؾن ًخبٔخر ٔبن ثرشظ ،امسِا ؿىل [2

نر ﴿: كوهل ثـاىل حنو
ّ
تً  َرضِلَ  يِف  ا رْبَ ـِ َ ً  ُ  [13بٓل معران: ]﴾اَلتَْعازِ  ْويِل ّلِ
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و حرف ؿىل ظَلة مضري مرفوغ مٌفعي ًلؽ تني اؽلحخدٕا  ،اًفعي مضري ؿىل [3 ُو

 واخلرب ٔبو ما ٔبظهل رضل، ومن فوائدٍ: اإلؿالم تبٔن ما تـدٍ خرٌب ال اتتؽٌ 

نر ﴿: كوهل ثـاىل حنو
ّ
َذا ا  [62ران: بٓل مع]﴾اًَْحقُّ  اًَْلَعُط  ًَُِوَ  َُ

 ،اخلرب ؿىل ثلدمَ ثرشظ ،اخلرب مـمول ؿىل [4

 ضازة اً ًـمر  ًسداً  ٕان: حنو

  ،معَِا فِحعي ألحرف هبذٍ "اًزائدت ما" عيخث  -9

رَما﴿: كوهل ثـاىل حنو ه
ّ
هَلٌ  ظلُ  ا

ّ
رَما كُيْ ﴿ ؛[171اًًساء: ]﴾َواِددٌ  ا ه

ّ
رَما ٕاىلر  ًُوىَح  ا ًَُُِكْ  َبه

ّ
هَلٌ  ا

ّ
 ا

ـٌَل ، كامئٌ  ًسدٌ  ًوىامن ،كامئٌ  ًسدٌ  ٔكمنا ؛[128ألهخِاء: ]﴾َواِددٌ    .كامئ ًسد ًو

 .وزفـَ ًسد تيعة ،كامئ ًسدٌ  ًَامت: حنو ،واإلٌُلل اإلؾٌلل فهيا فِجوس "ًَت" ٕاال

 ثيخَِ:

o "ٕاّن ؤبخواهتا" جسمى: "ما اًاكفة" وحىذة موظوةلت" اًيت ثخعي اًزائدت ما" 

o   ُ  ذٍ ألحرفؤبما "ما اؽلوظوةل واؽلعدًزة" فذىذحان مفعوًخني ؾن 

وبْٔن  ٕانْ ؤبّن ؤكّن ًوىّن، ورضل ٍىون حبذف اًيون اًثاهَة، كِلال:  ٕانّ  فَِتف جيوس  -12

 ؤكْن ًوىنْ 

  ،ٕاٌُلًِا فِىرث "اؽلىسوزت ٕانّ " َتفف -11

ن﴿: كوهل ثـاىل حنو
ّ
ا هَْفٍس  ُكُّ  ا رمر  [4 اًعازق:]﴾َداِفغٌ ؿََهَْيَا ً

لي نر ﴿: كوهل ثـاىل حنو ،ٕاؾٌلًِا ًو
ّ
ا الُكًّ  َوا رمر ُمْ  ً َوِفَِّهنر َُ َ  خفف من كراءت يف ،[111ُوذ: ]﴾ً

ّ  ٕانّ " ا يف اًالم وثَزم الًٓخني يف "اوؽل  ، وجسمى "اًالم اًفازكة"بمٔهَت ٕارا خرُب

 نبٔ و  .اًضبٔن مضري امسِا ٍىون نبٔ  جية ًوىن ،ٕاؾٌلًِا تلي "اؽلفذودة "ٔبنّ  خففتوٕارا  -12

ا ٍىون بٔن وجية ،حمذوفاً  ٍىون   ،مجةلً  خرُب

ََُىونُ  َبن ؿؼَِلَ ﴿: كوهل ثـاىل حنو  [22اؽلزمي: ]﴾س َ
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ما تـدٍ وال خيرب ؾيَ  ٕاىلواؽلراذ تضمري اًضبٔن، ُو: مضري كائة مفرذ وال ًـوذ ٕاال 

 ٕاال جبمةل.

  ،ورهٍر امسِا دذف وجيوس ٕاؾٌلًِا تلي "ٔكن" خففت ٕاراو  -13

  .اًسؼل وازق ٕاىل ثـعو ػحَة ٔكن :نلوهل

ا ٔبن ٍىون مجةلً والٔ   نرث يف امسِا ٔبن ٍىون مضري اًضبٔن حمذوفًا ويف خرُب

اظفة كدَِا ٌَفرق تُهنا وتني ، وألحسن ٕاثَان اًواو اًـٕاٌُلًِا وحة "ًىن" خففتٕارا  -14

 اًـاظفة، ًىنْ 

ا ﴿نلوهل ثـاىل:  ِىن اَكَن  مر ًُِكۡ َوًَؼَٰ ن ّزَِخا ٌد َبَبٓ َبَدٖد ّمِ ِ  ُمَحمر غلر
 
، ٔبي: [42: ألحزاة]﴾زرُسوَل ب

 اكن زسول ظل. ًوىنْ 
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 فعي: ال اًيت ًيفي اجلًس
 

 سخِي ؿىل اجلًس مجَؽ هفي هبا ٍراذ اًيت فِيي اجلًس ًيفي اًيت (ال) ؤبما: )) كال اؽلؤًف

ا امسِا ٍىون ٔبن :ثرشظ اخلرب وحرفؽ الامس فذيعة (ٕان) معي وثـمي .اًخيعَط  وخرُب

 فِو بؽلضاف مض هباً  ٔبو مضافاً  امسِا اكن ٕانف ؛مذعال هبا امسِا ٍىون ٔبن، ىىرثني

 بؽلضاف واؽلض حَ دارض؛ حدال ظاًـا وال ،مملوث ؿؼل ظاحة ال: حنو مٌعوة مـرة

 اكن ًو تَ ًيعة ما ؿىل تين مفرذاً  امسِا اكن وٕان مـياٍ؛ متام من يشء تَ اثعي ما ُو

وٕان اكن  بؽلضاف صخهيا وال مضافاً  ًُس ما اًيداء بة ويف ُيا بؽلفرذ وهـين مـرب

 دارض، زخي ال): حنو اًفذح ؿىل تين حىسري مجؽ ٔبو مفرذاً  اكن وٕان ؛مثىن بٔو ٍلوؿا

 زخَني ال): حنو اًَاء ؿىل تين ساؽلاً  مذهر مجؽ بٔو مثىن اكن نإ و  (؛دارضون زخال ووال

 ال): حنو اًىَّست ؿىل تين ساؽلا مؤهر ؽمج اكن وٕان (؛اًسوق يف كامئني وال ازلاز يف

 (كوت وال حول ال): حنو (ال) حىرزث وٕارا اًفذح؛ ؿىل ًخىن وكد (دارضاث مسٌَلِث 

 اًفذح :ٔبوخَ زالزة اًثاهَة يف خاس فذحهتا نإ ف ؛واًرفؽ اًفذح :ألوىل اًيىرت يف خاس

 وٕان واًفذح؛ ًرفؽا :وهجان اًثاهَة يف ضل خاس ألوىل اًيىرت زفـت وٕان واًرفؽ؛ واًيعة

 اًرفؽ اًثاهَة يف وخاس ألوىل اًيىرت فذح وحة )ال( حىرز وػل ؿىل امس )ال( ؾعفت

 .كوتً و  كوتٌ  وال حول ال: حنو واًيعة

 ال: حنو فاظي واؽليـوث اًيـت تني ًفعي ػل مفرذ تيـت مفرذاً  (ال) امس هـت وٕارا

تني اًيـت  فعي فٕان ؛واًرفؽ واًيعة اًفذح اًيـت يف خاس خاًس، ػًرف زخي

 خاًس زخي ال: حنو فلط واًيعة اًرفؽ خاس مفرذ كري اًيـت اكن ٔبو واؽليـوث فاظي

 نٌل رهٍر وحة (ال) خرب هجي وٕارا دارض؛ حدال وظَؽٌ  ظاًـاً  زخي وال وػًرفًا، ػًرٌف 

 فال﴿: حنو دذفَ نرثفالٔ  ؿؼل وٕارا ؛"ظل من ٔبكريُ  بٔددَ  ال": ملسو هيلع هللا ىلص ونلوهل مثَيا
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 :ٔبي (كوت وال حول الو) ؿََيا؛: ٔبي ؛[52: اًضـراء]﴾ضري ال﴿و هلم،: ٔبي ؛[51: س حبٔ ]﴾فوث

 ما وزفؽ ٕاٌُلًِا وحة فاظي، امسِا وتني تُهنا فعي بٔو مـرفة ؿىل (ال) ذخَت فٕان ًيا؛

ا ووحة وخرب، مدخدبٔ  ٔبهَ ؿىل تـدُا  يف وال معرو، وال ازلاز يف ًسد ال) :حنو حىراُز

  ((امرٔبت وال زخي ازلاز
 

 فَِ مسائي:

يه و ،اًخيعَط سخِي ؿىل"ال" اًيت ًيفي اجلًس يه: اًيت ٍراذ هبا هفي مجَؽ اجلًس  -1

، وجسمى "ال اًخربئة"، ًخربئة اؽلخلكم اجلًس اخلرب وحرفؽ الامس فذيعة "ٕان" معي ثـمي

 ؾن اخلرب،

 حنو: ال زخي يف ازلاز

ا ىىرثني وبٔن ٍىون  -2  امسِارشوظ معي "ال" اًيافِة ٌَجًس يه: ٔبن ٍىون امسِا وخرُب

تُهنا وتني امسِا فاظي وحة اٌُلًِا  عاًل هبا. وٕان ذخَت "ال" ؿىل مـرفة ٔبو فعيمذّ 

ا.  ووحة زفؽ ما تـدُا ؿىل ٔبهَ مدخدٔب وخرب ووحة حىراُز

 حنو: ال ًسٌد يف ازلاز وال معرو، ال يف ازلاز زخي وال امرٔبت

 امس "ال" اًيافِة ٌَجًس زالزة ٔبهواغ: -3

 مفرذ [1

 مضاف [2

 مض حَ بؽلضاف [3

خهيًا بؽلضاف وٕان اكن مثىن ٔبو : ما ًُس مضافًا وال ص راذ بؽلفرذ يف امس "ال" ُوواؽل -4

 وؿًا.ٍل
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، فٕان اكن مفرذًا بٔو مجؽ حىسري تين مـربً  اكن ًو تَ ًيعة ما ؿىل تين: َوحمك -

 ؿىل اًفذح،

 َل دارضوناحنو: ال زخَي دارٌض وال زخ

 ،اًَاءوٕان اكن مثىن ٔبو مجؽ مذهر ساؽلًا تين ؿىل  -

 : ال زخَني يف ازلاز وال كامئني يف اًسوقحنو

  ،اًىَّس ؿىل تين ساؽلاً  مؤهر مجؽ اكن وٕان -

 اًفذح ؿىل تين وكد ،دارضاث مسٌَلِث  ال: حنو

 ٕان اكن امسِا مضافًا فِو مـرة مٌعوة،  -5

 حنو: ظاحَة ؿؼٍل مملوثٌ 

َ وٕان اكن امسِا مض هبًا بؽلضاف فِو مـرة مٌعوة، واؽلض حَ بؽلضاف ُو: ما اثعي ت -6

  من متام مـياٍ، يشء

 حنو: ال ظاًـًا حداًل دارضٌ 

 را حىرزث ال، إ  -7

ُ  ، حنو: ال حول وال كّوت  ذا اًرتهَة مخسة ٔبوخَ:خاس يف 

 وال كّوتَ  حنو: ال حولَ فذحٌِل،  [1

 وال كّوتً  حنو: ال حولَ  فذح ألوىل وهعة اًثاهَة، [2

 وال كّوتٌ  حنو: ال حولَ  فذح ألوىل وزفؽ اًثاهَة، [3

 وال كّوتَ  حنو: ال حولٌ  فذح اًثاهَة،زفؽ ألوىل و  [4

، وحة فذح ألوىل ال حول وكّوتٕارا ؾعفت ؿىل امس "ال" تدون حىراز "ال"، حنو:  -8

 وخاس يف اًثاهَة وهجان:

 وكّوتٌ  ال حولَ اًرفؽ، حنو:  [1
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 وكّوتً  ال حولَ اًيعة، حنو:  [2

ًيعة خاس يف اًيـت: اًفذح وا تال فاظي ٕارا هُـت امس "ال" اؽلفرذ مبفرذ مذعي تَ -9

 واًرفؽ،

 حنو: ال زخَي ػًرَف خاًٌس, ال زخَي ػًرفًا خاًٌس، ال زخَي ػًرٌف خاًٌس 

 ٕارا هـت امس "ال" اؽلفرذ مبفرذ مٌفعي تَ خاس يف اًيـت: اًيعة واًرفؽ، -12

 ال زخَي ؾيدان ػًرفًا، ال زخَي ؾيدان ػًرٌف حنو: 

مٌفعاًل خاس يف ٕارا هـت امس "ال" اؽلضاف ٔبو اؽلض حَ بؽلضاف سواء مذعاًل اكن ٔبو  -11

 اًيـت: اًيعة واًرفؽ،

 ال ظاًَة ؿؼل مذاكساًل يف اؽلدزسة حنو: 

 ال ظاًَة ؿؼل مذاكسٌي يف اؽلدزسة 

 ال ظاًَة ؿؼل يف اؽلدزسة مذاكساًل  

 ال ظاًَة ؿؼل يف اؽلدزسة مذاكسيٌ  

 ال ظاًـًا حداًل كواًي ؾيدان 

 ال ظاًـًا حداًل كوٌي ؾيدان 

 كواًي ال ظاًـًا حداًل ؾيدان  

 ال ظاًـًا حداًل ؾيدان كوٌي  

12-  ،  ٕارا هُجي خرب "ال" وحة رهٍر

  (،ظل من ٔبكريُ  ٔبددَ  ال) ملسو هيلع هللا ىلص ونلوهل

  ،دذفَ نرثفالٔ  ؿؼل وٕارا

  ؿََيا،: ٔبي ؛[52اًضـراء: ]﴾ضري ال﴿و هلم،: ٔبي ؛[51س حبٔ: ]﴾فوث فال: ﴿كوهل ثـاىل حنو

 ًيا. :ٔبي ،كوتَ  وال حولَ  ال :وحنو
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 فعي: ػّن وبٔخواهتا
 

 فذيعهبٌل واخلرب اؽلحخدبٔ  ؿىل فاؿَِا اسدِفاء تـد ثدخي فٕاهنا ؤبخواهتا ػن ؤبما: )) كال اؽلؤًف

 وحسخت ػيًت: ويه اًلَوة بٔفـال: اددٌُل: هوؿان ويه ًِا مفـوالن ٔبهنٌل ؿىل

ةر  وؿدذث وجحوث ووخدث وسمعت وؿَمت وزٔبًت ووخَت  ؤبًفِت ووخدث ُو

 خري واجلوذ اًخلى حسخت :اًضاؾر وكول كامئًا؛ ذاً س  ػيًت: حنو بٔؿؼل مبـىن وثـؼل وذًزت

 :ثـاىل وكوهل صاخعاض؛ معراض وخَت، [اثكال ٔبظحح اؽلرء ما وٕارا زايدا] جتازت

ُمْ ﴿ هنر
ّ
َُ  ا َ ًَدا ٍََرْوه ـِ َ ۡن  :ثـاىل وكوهل ؛[7-6اؽلـازح: ]﴾كَرًًِحا َوىََراٍُ ( *) ت

ّ
ٖت﴾ ﴿فَا نر ُمۡؤِمٌَ َٰ ُُ ۡمُخُمو َِ  ؿَ

 ٕامنا] ثض َ  ًوست ص َخاً  سمعخين :اًضاؾر وكول وحنو: سمعت ًسدًا ظدًلًا، ؛[12: اؽلمخحية]

َُوا﴿: ثـاىل كوهل. [ذتُداً  ًدة من اًض َ  ـَ ٍنَ  اًَْماَلئَِىةَ  َوَح ِ مْحَنِ  ِؾَحاذُ  مهُْ  اشلر  اًرر

اَناثً 
ّ
 ًوم تيا ٔبؽلت حىت] زلَ ٔبخا معرو ٔبب ٔبجحو نيت وكد :اًضاؾر وكول ؛[19: اًزخرف]﴾ا

 يف رشٍىم اؽلوىل ًوىامن] اًلىن يف رشٍىم اؽلوىل ثـدذ فال :الٓخر وكول ،[مٌَلث

ُدوٍُ ﴿: ثـاىل وكوهل، ُاًاكَ  امرٔبً  فِحين وٕاال[ ماضل ٔبب ٔبحرين فلَت] :وكوهل، [اًـدم  جَتِ

ِ  ِؾيدَ  وَ  اغلر ا ُُ ُمْ ﴿ ؛[22: اؽلزمي]﴾َخرْيً هنر
ّ
 ًزتذ: وكوضل ؛[69: اًعافاث]﴾نَ ٕاًىضَ  بَٓبءمهُْ  َبًَْفْوا ا

 ؛: ذًزَت اًويف اًـِد اي ؾرو فاقخحط##فٕان اقخحعًا بًوفاء محَداًضاؾر وكول ؛كامئاً  ًسداً 

ا كِر اًيفس صفاء ثـؼل: اًضاؾر وكول  .[واؽلىر اًخحَي يف تَعف فداًف] ؿدُو

 مفـول ٕاىل ٕاال ثخـدذ ػل ؾرف؛ مبـىن وؿؼل ٔبترص، مبـىن وزٔبى اهتم، مبـىن ػن نيت وٕارا

 مبـىن اؽلسبةٔلَ  وؿَمت ٔبترصثَ؛ مبـىن ًسداً  وزٔبًت اهتمخَ؛ مبـىن ًدًا؛س  ػيًت: حنو وادد

 ظل كال ووُة؛ ووظري واَتذ وزذ حـي: حنو ،اًخعَري ٔبفـال اًثاين اًيوغو  .ؾرفهتا

َْيَاٍُ ﴿: ثـاىل ـَ َحاء فََج ٌثُوًزا َُ وىَُك  ًَوْ ﴿ ؛[23: اًفركان]﴾مر ن ٍَُرذُّ دِ  ِمّ ـْ َ ميَاِىُكْ  ت
ّ
 ؛[129: ًحلرتا]﴾ُنفرازاً  ا

َذَ ﴿ ميَ  ظلُ  َواَتر ُِ ْجَرا
ّ
ََِالً  ا حين: وكاًوا خزفًا؛ اًعني ظريث: وحنو ؛[125: اًًساء]﴾َخ  ظل ُو

و اإلؾٌلل: ألول: بٔحاكم زالزة اًحاة ُذا ٔلفـال بٔن واؿؼل فداك، و ألظي ُو  واكؽ ُو
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و اإلًلاء: اًثاين ادلَؽ؛ يف  ثبٔخٍر ٔبو تخوسعَ مياًـا ًضـف وَلالً  ًفؼاً  اًـمي ٕاتعال ُو

و ػيًت؛ كامئ وسًد كامئ؛ ػيًت ًسد: حنو  من ٔبكوى اؽلخبٔخر وٕاًلاء واحة، ال خائز ُو

 خالفاً  كامئاً  ًسداً  ػيًت حنو اؽلخلدم اًـامي ٕاًلاء جيوس وال بًـىس؛ واؽلخوسط ٕاؾٌلهل

و اًخـََق: واًثاًر ٌَىوفِني؛  ماًالك ظدز هل ما مبجيء َلال ال ًفؼاً  اًـمي ٕاتعال ُو

و تـدٍ َِْمَت  ًََلدْ ﴿: حنو اًيافِة وما كامٌئ؛ ًًَزد ػيًت: حنو الاتخداء الم ُو ُؤاَلء َما ؿَ َُ 

: حنو اًيافِة وٕان معرو؛ وال كامئ ًسد ال ؿَمت: حنو اًيافِة وال ؛[65: ألهخِاء]﴾ًَيِعُلونَ 

 ٔبدد وهون معرو؟ ٔبم كامئ ٔبًسد ؿَمت: حنو الاس خفِام ومهزت كامٌئ؛ ًسدٌ  ٕانْ  وظل ؿَمت

 ُذٍ من يشء وخد ٕارا واحة فاًخـََق ٔبتوك؟ ٔبَيم ؿَمت: حنو اس خفِام امس اؽلفـًوني

و خامد كَيب فـي يف وال اًخعَري ٔبفـال من يشء يف اإلًلاء وال اًخـََق ًدخي وال  ُو

 ًبئت ًخرصف اًحاة ٔبفـال من ؿداٌُل وما مرالٔ  ظَلة مالسمان فٕاهنٌل وثـؼل؛ ُة: ازيان

ٌل ألمرو  اؽلضازغ مٌَ  اؽلايض؛ ًعَلة مالسم فٕاهَ اًخعَري ٔبفـال من ُةر  ٕاال وكرُي

 دذف وجيوس رضل، ٔبمثةل تـغ وثلدمت احلاكم؛ من ثلدم مما ًِن ما ًوخعازفِن

ٍْنَ ﴿: حنو زلًَي ٔبددٌُل ٔبو اؽلفـًوني اَكيِئَ  َب ٍنَ  رُشَ ِ ونَ  ُنيُتْ  اشلر : ٔلي ؛[62: اًلعط]﴾حَْزمُعُ

 ًسداً  ػيًت: ٔبي ًسدًا، ػيًت: فِلول كامئًا؟ ػيًت من ضل كِي وٕارا رشاكيئ؛ حزمعون

 وافلَ، ومن ًٔلخفش ثحـاً " مسـت"ألفـال؛ ُذٍ من ألحرومِة ظاحة وؿد .كامئاً 

: ثـاىل وكوهل نذا؛ ًلول ًسداً  مسـت: حنو ٌسمؽ مما مجةل اًثاين مفـوًِا ٍىون ٔبن والتد

يَا﴿ ـْ  اكن فلن واخد؛ ٕاىل مذـد فـي ٔبهنا ادلِوز مذُةو  ؛[62: ألهخِاء]﴾ًَْذُنُرمهُْ  فىًَت  مَسِ

  ((.ٔبؿؼل وظل ظفة فادلةل الًٓة يف نٌل ىىرت اكن وٕان دال؛ تـدٍ اًيت فادلةل مـرفة
 

 فَِ مسائي:

 ػّن ؤبخواهتا تـد اسدِفاء فاؿَِا ثيعة اؽلحخدٔب واخلرب ؿىل ٔبهنٌل مفـوالن ًِا، -1

 حنو: ػيًت ًسدًا كامئاً 
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 ٔبفـال اًلَوة ؤبفـال اًخعَري، ػّن ؤبخواهتا هوؿان: -2

 مّسَت "ٔبفـال اًلَوة" ٔلّن مـاىهيا مذـَّلة بًلَة ال ؾن اجلوازخ وألؾضاء اًؼاُرت -

ي اً -  ٔبخرى من داةل ٕاىل داةل يشءومّسَت "ٔبفـال اًخعَري" زلالٍهتا ؿىل حتًو

 ٔبفـال اًلَوة ٔبزتـة ٔبكسام: -3

و [1  ٔبزتـة ٔبفـال: ٌََلني، ُو

 ،  اًيجاخِ وخدُث اًعالَخ دشر  حنو: ،وخد (1

ُدوٍُ ﴿ومٌَ كوهل ثـاىل:  ِ  ِؾيدَ  جَتِ وَ  اغلر ا ُُ  [22اؽلزمي: ]﴾َخرْيً

 ٌَفالخ،  َةلحنو: ٔبًفُِت الاحهتاذ وس   ، ىٔبًف (2

ُمْ ﴿ ومٌَ كوهل ثـاىل: هنر
ّ
 [69اًعافاث: ]﴾نَ ٕاًىضَ  بَٓبءمهُْ  بًََْفْوا ا

ـِد اي ؾرو ذًزَت اًويف اً ومٌَ كول اًضاؾر: ذًزُت ًسدًا كامئًا،  حنو: ،ذزى (3

 فاقخحط##فٕان اقخحعًا بًوفاء محَد

ا كِر اًيفس صفاء اًضاؾر: ثـؼل كول مبـىن ٔبؿؼل، حنو: ثـؼلّ  (4  تَعف فداًف] ؿدُو

 [واؽلىر اًخحَي يف

و مخسة ٔبفـال: [2  ٌَرحجان واًؼن، ُو

َُوا﴿ومٌَ كوهل ثـاىل: حـَُت اًعـة سِاًل،  حـي، حنو:  (1 ـَ ٍنَ  اًَْماَلئَِىةَ  َوَح ِ  اشلر

مْحَنِ  َحاذُ ؾِ  مهُْ  اَناثً  اًرر
ّ
 [19اًزخرف: ]﴾ا

 ٔبخا معرو ٔبب ٔبجحو نيت وكد :اًضاؾر وكولجحوُث سَميً ظدًلًا،  جحا، حنو:  (2

 [مٌَلث ًوم تيا ٔبؽلت حىت] زلَ

 ثـدذ فال :اًضاؾر وكولؿدذُث اًعدًق رشٍاكً يل يف اًضَق،  ؿّد، حنو:  (3

 [دماًـ يف رشٍىم اؽلوىل ًوىامن] اًلىن يف رشٍىم اؽلوىل
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ًَّا جشاؿًا،  سمع، حنو: (4  ٕامنا] ثض َ  ًوست ص َخاً  سمعخين :اًضاؾر وكولسمعُت ؿَ

 [ذتُداً  ًدة من اًض َ 

والا  فلَت ٔبحرين ٔبب ماضل :اًضاؾرألايم مساؽلًة، وكول ُة  ، حنو:ُْة  (5

 فِحين امرءًا ُاًاكً 

و فـالن: [3  ٌََلني واًرحجان واًلاًة ٌََلني، ُو

هنرُ ﴿، حنو كوهل ثـاىل: ىزبٔ  (1
ّ
َُ  مْ ا َ ًَدا ٍََرْوه ـِ َ  [7-6اؽلـازح: ]﴾كَرًًِحا َوىََراٍُ ( *) ت

ۡن  :ثـاىل وكوهل ، حنوؿؼل (2
ّ
ٖت﴾ ﴿فَا نر ُمۡؤِمٌَ َٰ ُُ ۡمُخُمو َِ  [12اؽلمخحية: ] ؿَ

و زالزة ٔبفـال: [4  ٌََلني واًرحجان واًلاًة ٌَرحجان، ُو

 ػّن، حنو: ػيًُت ًسدًا كامئاً  (1

 حسة، حنو: حسخُت ًسدًا كامئًا،  (2

 جتازت خري واجلوذ اًخلى حسخت :ضاؾراً وكول  

 عاً خَت معرًا صاخخال، حنو:  (3

 ؼّل" فَِزمان ألمرٔبفـال اًلَوة ثخرصف ثرصفًا اتمًا، ما ؿدا "ُة" و"ثـ -4

 ٔبفـال اًلَوة ًـمي معي ماضهياّك ما ٌض خق من  -5

 مفـول وادد ٕاىلٕاال  ، ػل ثخـدّ ترص وؿؼل مبـىن ؾرفبٔ مبـىن  هتم وزٔبىإ ٕارا اكن ػّن مبـىن  -6

 هتمخَ، إ ػيًُت ًسدًا: مبـىن  حنو:

 زٔبًت ًسدًا: مبـىن ٔبترصثَ، 

 ؿَمت اؽلسبةٔل، مبـىن ؾرفهتا

 ٔبفـال اًخعَري نثريت، مهنا: -7

ٌثُوًزا﴿ :ثـاىل وكوهل ، حنوحـي [1 َحاٗٓء مر َُ  َُ َۡيَ َٰ ـَ   [23 :اًفركان] ﴾فََج

يُِكۡ ُنفرا﴿ :ثـاىل وكوهل ، حنوزذّ  [2 ميَؼَٰ
ّ
ِد ا ـۡ َ ۢن ت وىَُك ّمِ  [129 :اًحلرت] ﴾ًزاٍَُرذُّ
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َضُِمۡ  َوحََرۡنيَا﴿ :ثـاىل وكوهل ، حنوحرك [3 ـۡ َ ٖغه  يِف  ًَُموحُ  ًَۡوَمئِذٖ  ت ـۡ َ  [99 :اًىِف] ﴾ت

ََذ ﴿ :ثـاىل وكوهل ، حنواَتذ [4 َتر
 
ََِاٗل  َوب مَي َخ ُِ

ۡجَرَٰ
ّ
ُ ا غلر

 
 [125 :اًًساء] ﴾ب

 َتذث سـدًا ظدًلاً  :، حنوَتذ [5

 فاً ظريث اًعني خذ: ، حنوظري [6

ة [7  ُحين ظل فداءك: و ، حنوُو

ة" فٕاهنا مالسمة ًعَلة اؽلايض -8  ٔبفـال اًخعَري ثخرصف ثرصفًا اتما ؿدا "ُو

 ك ما اص خق من ٔبفـال اًخعَري ًـمي معي ماضهيا -9

 ػّن ؤبخواهتا ًِا زالزة ٔبحاكم: -12

و واكؽ يف ادلؽ [1 و ألظي ُو  اإلؾٌلل، ُو

و  [2 ،تعال اًـمي ًفؼًا وحماًل ًضـف اًـامي تخوسعَ ٔبو ثإ اإلًلاء، ُو  بٔخٍر

و خائز ال واحة  حنو: ًسٌد ػيًُت كامٌئ، ًسٌد كامٌئ ػيًُت، ُو

 ؾٌلهل واؽلخوسط بًـىس، وال جيوس ٕاًلاء اًـامي اؽلخلدم،إ وٕاًلاء اؽلخبٔخر ٔبكوى من 

 حنو: ػيًُت ًسدًا كامئًا، خالفًا ٌَىوفِني

و: [3 و ٕاتعال اًـمي ًفؼًا ال حماًل ؾليء ما هل ظدز اًالكم تـدٍ، ُو  اًخـََق، ُو

 الم اإلتخداء، حنو: ػيًُت ًًزٌد كامئٌ  -

ُٓؤاَلِٓء ًَيِعُلونَ  ًََلۡد ﴿ما اًيافِة، نلوهل ثـاىل:  - ؼ  َُ َِۡمَت َما   [65 :ألهخِاء] ﴾ؿَ

 ال اًيافِة، حنو: ؿَمت ال ًسٌد كامٌئ وال معٌرو -

 ٕان اًيافِة، حنو: ؿَمت ٕاْن ًسٌد كامئٌ  -

 مهزت الاس خفِام، حنو: ؿَمت ٔبًسٌد كامٌئ ٔبم معٌرو -

 وهون ٔبدد اؽلفـوًني امس اس خفِام، حنو: ؿَمت ٔبَّيم ٔبتوك -

ُ   يشءفاًخـََق واحة ٕارا وخد   ذٍ اؽلـَلاثمن 
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و  يشءوال ًدخي اًخـََق وال اإلًلاء يف  -11 من ٔبفـال اًخعَري وال يف كَيّب خامد ُو

وما ؿداٌُل من ٔبفـال اًحاة ًخرصف ًبئت ازيان: ُة وثـؼّل، فٕاهنٌل مالسمان ظَلة ألمر 

ة" من بٔفـالمٌَ  ٌل ٕاال "ُو اًخعَري فٕاهَ مالسمة ًعَلة اؽلايض،  اؽلضازغ وألمر وكرُي

 فِّن ما ًِّن مما ثلدم من ألحاكم وثلدمْت تـغ ٔبمثةل رضل.خعاز وً 

12-   ُ "مسـت" ثحـًا  اًياظحة ٌَمحخدٕا واخلرب ذٍ ألفـالوؿّد ظاحة الٓحرومِة من 

 مؽ،مجةًل مما ٌسىون مفـوًِا اًثاين ش ومن وافلَ والتد ٔبن ٍٔلخفً

يَا فىَٗت  ﴿مسـت ًسدًا ًلول نذا, وكوهل ثـاىل: حنو:  ـۡ  [62 :ألهخِاء] ﴾ًَۡذُنُرمهُۡ  مَسِ

وادد، فٕان اكن مـرفة اكؽلثال ألول فادلةل اًيت  ٕاىلومذُة ادلِوز ٔبهنا فـٌي مذـٍد 

 ة.فتـدٍ دال، وٕان اكن ىىرت نٌل يف الًٓة فادلةل ظ
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 ألسٌلء من بثاؽليعو بة
 

 تَاهَ، س َبئت نٌل اؽلياذى ومٌَ تَ، اؽلفـول: ويه ؾرش مخسة اؽليعوبث: )) كال اؽلؤًف

 فَِ، مفـول ٌسمى اؽلاكن وػرف اًزمان، وػرف اؽلعَق، اؽلفـول ٌوسمى واؽلعدز

 اكن وخرب واٍمتَزي واؽلس خثىن واحلال تَ بؽلفـول واؽلض حَ مـَ واؽلفـول ٔلخهل واؽلفـول

 وامس ؤبخواهتا، ٕان وامس اؽللازتة، بٔفـال وخرب تَُس، اؽلض هبة احلروف وخرب اهتا،ؤبخو 

و ٌَميعوة واًخاتؽ اجلًس، ًيفي اًيت ال   ((.ثلدم نٌل ٔبص َاءَ  ٔبزتـة ُو
 

 فَِ مسائي:

 اؽليعوبث مخسة ؾرش: -1

 اؽلفـول تَ، ومٌَ اؽلياذى نٌل س َبئت تَاهَ [1

 اؽلعدز ٌوسمى اؽلفـول اًعَق [2

 ف اؽلاكن, ٌوسمى اؽلفـول فَِػرف اًزمان وػر  [3

 اؽلفـول ٔلخهل [4

 اؽلفـول مـَ [5

 اؽلض حَ بؽلفـول تَ [6

 احلال [7

 اٍمتَزي [8

 اؽلس خثىن [9

 خرب اكن ؤبخواهتا [12

 "ًُس"تخرب احلروف اؽلض حَ  [11

 خرب ٔبفـال اؽللازتة [12
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 امس ٕاّن ؤبخواهتا [13

 امس "ال" اًيت ًيفي اجلًس [14

و ٔبزتـة ٔبص َاء نٌل ثلدم. [15  اًخاتؽ ٌَميعوة، ُو
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 تَ اؽلفـول
 

 وزهحت ًسدًا، رضتت: حنو اًفـي ؿَََ ًلؽ اشلي الامس ُو تَ اؽلفـول: )) كال اؽلؤًف

رُلوْا  اًفرش؛ ث
 
﴾ ﴿َوب َ غلر

 
َت﴾ ؛[189اًحلرت: ]ب ََو  ًعر

 
و ؛[43اًحلرت: ]﴿َوَبِكميُوْا ب  ػاُر: كسمني ؿىل ُو

، ثلدم ما فاًؼاُر ومضمر،  ومٌفعي ثَ،اؤبخو  ٔبهرمين حنو مذعي كسٌلن واؽلضمر رهٍر

 اًفاؿي ؾن ًخبٔخر ٔبن َفِ وألظي اؽلضمر، فعي يف رضل ثلدم وكد ثَ،اخو بٔ و  ٕاايي: وحن

 رضة: حنو حواساً  اًفاؿي ؿىل ًخلدم وكد ؛[16: اٍمني]﴾ذاووذ سَمين ووزج﴿: حنو

نٌل  واًفاؿي اًفـي ؿىل ًخلدم وكد هوزٍ، اًضجرت سان: حنو ووحوبً  موىس، سـدى

 يف ووحوبً  ،[32: اًيحي]﴾خرياً  كاًوا﴿: حنو حواساً  ؿامهل مضربٔ  ما ومٌَ فاؿيثلدم يف بة اً

  ((:مواضؽ
 

 فَِ مسائي:

 الامس اؽليعوة اشلي ًلؽ ؿَََ اًفـي،اؽلفـول تَ ُو:  -1

 حنو: رضتت ًسدًا، زهحت اًفرَش 

 اًياظة اؽلفـول تَ هوؿان: -2

 اًفـي اؽلخـدي [1

رُلوْا ثـاىل كوهلحنو  ث
 
﴾ : ﴿َوب َ غلر

 
 ، [189: رتاًحل]ب

تَ ﴿ :ثـاىل كوهلو  ََو  ًعر
 
 [43: اًحلرت]﴾َوَبِكميُوْا ب

 ما ًـمي معي اًفـي اؽلخـدي [2

 اكمس اًفاؿي، حنو: ًسد زاهة فرساً  -

 وامس اًفـي، حنو: ذزاك ًسداً  -

 واؽلعدز، حنو: ٔبجعحين رضتم ًسداً  -
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 اؽلفـول تَ ؿىل كسمني: ػاُر ومضمر -3

 فاًؼاُر: ما ثلدم رهٍر [1

 واؽلضمر كسٌلن: [2

 ، حنو: ٔبهرمين وبٔخواثَمذعي -

 مٌفعي، حنو: ٕاايي ؤبخواثَ، وكد ثلدم رضل يف فعي اؽلضمر -

 داالث: اؽلفـول تَ هل زالج -4

و ألظي،  [1  اًخبٔخري، ُو

 حنو: رضة ًسد معراً  وكد ٍىون حواسًا،

 وكد ٍىون وحوًب، حنو: رضة موىس ؿُىس

 ، حنو: ٕامنا رضة ًسد معرًا، ٔلهَ حمعوزوذ اٌَخسحًو 

 اًخوسط [2

 اسًا، حنو: رضة معرًا ًسدٌ ٕاما حو 

 وٕاما وحوًب، حنو: ٕامنا رضة معرًا ًسد، حلرص اًفاؿي

 اًخلدمي ؿىل اًفـي واًفاؿي [3

 ٕاما حواسًا، حنو: معرًا رضة ًسدٌ 

 وٕاما وحوًب، حنو: من رضتت؟ ًىوهَ هل ظدز اًالكم

، وكد حيذف حواساً  -5 را إ  ألظي يف اًياظة ٌَمفـول تَ بٔن ٍىون مذهوزًا نٌل ثلدم رهٍر

 ذًت ؿَََ كًرية،

ُُّكۡ  ﴿واًخلدٍر: ٔبىزل خريًا، تدًَي  [32: اًيحي]﴾كاًوا خريا: ﴿ثـاىل كوهلحنو  ٓ َبىَزَل َزج  ﴾َماَرا

 من الًٓة كدَِا.

 كد حيذف اًياظة ٌَمفـول تَ وحوًب فمي ًبئت: -6
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ا [1  يف ألمثال وحنُو

 حنو: ٔبُاًل وسِاًل، ٔبي: حئت ٔبُاًل وىًزت ماكاًن سِالً 

 صلمدخ ٔبو ٌمٌَ اؽللعوؿة ٕاىل اًيعةيف اًيـوث  [2

 ين اذلَدَ ؾحنو: اذلُد عل اذلََد، ٔبي: بٔ 

 يف الامس اؽلض خلي ؾيَ [3

 سَميً ؿَمَ، ٔبي: ؿؼل سَميً ؿَمَحنو: 

 يف اإلخذعاض [4

 حنو: حنن اؽلرصًني هراٌم، ٔبي: خنّط اؽلرصًني

 يف اًخحذٍر [5

 دألس حنو: زٔبسم واًس ََف، ٔبي: ادذْز زٔبسم؛ ألسد، ٔبي: ادذزْ 

 يف اإلقراء [6

 حنو: اًعرب، ٔبي: بًٔزم اًعرب

 يف اؽلياذى [7

 حنو: اي ٔبب سٌَلن، ٔبي: ٔبانذي ٔبب سٌَلن
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 اإلص خلال

 

خبٔخر امس ًخلدم ٔبن وحلِلذَ الاص خلال بة مهنا: )) كال اؽلؤًف  وظف بٔو فـي ؾيَ ًو

 اًساتق الامس يف اًـمي ؾن مالثسَ يف ٔبو اًساتق الامس مضري يف بًـمي مض خلي

: ثـاىل وكوهل كالمَ، رضتت وسًداً  كداً، بٔو الٓن ضازتَ ٔبان وسًدا ارضتَ، ًسداً : حنو

وَسانٍ  َوُكر ﴿
ّ
َِ  يِف  َظبٓئَِرٍُ  َبًَْزْمٌَاٍُ  ا  وحوبً  مبحذوف لكَ رضل يف فاًيعة ؛[13اإلدشاء: ]﴾ُؾُيِل

 ًسداً  ٔبُيت ضازتَ، ٔبان ًسداً  ضازة ٔبان ارضتَ؛ ًسداً  ةارض : واًخلدٍر تـدٍ ما ًفَّسٍ

  ((ٔبًزمٌاٍ ٕاوسان ك ؤبًزمٌا كالمَ، رضتت
 

 فَِ مسائي:

 يشءاإلص خلال ًلة: اًخَِيي ؾن اً -1

من حلَ بٔن ًـمي فَِ، ًوال اص خلاهل ؾيَ بًـمي  واظعالدًا: ٔبن ًخلدم امس ؿىل ؿامهل

 يف مضرٍي ٔبو يف امس مضاف ٕاىل اًضمري

 حنو: نخاتَم كرٔبثَُ، ًسدًا رضتُت كالَمَ

 زاكن:ًإلص خلال زالزة بٔ  -2

و [1  الامس اؽلخلدم مضلول ؾيَ، ُو

و اًـامي اؽلخبٔخر ؾن الامس [2  مضلول، ُو

و اًضمري ٔبو الامس اؽلضاف ٕاىل اًضمري [3  مضلول تَ، ُو

 جيوس يف مضلول ؾيَ زفـَ ؿىل ٔبهَ مدخدٔب وادلةل تـدٍ خرٍب -3

 حنو: نخاتُم كرٔبثَُ

، وثلدٍر جيوس ٔبًضًا يف مضلول ؾيَ هعحَ ؿىل ٔبهَ مفـول تَ حبذف اًـامي وحوبً  -4

 اًـامي اؿلذوف هوؿان:
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 ٕارا اكن اؽلضلول تَ مضريًا، فاًخلدٍر بٌَفغ اؽلوافق ٌَمضلول [1

 حنو: نخاتَم كرٔبثَُ، ٔبي: كرٔبُث نخاتَم كرٔبثَُ 

وَسانٍ  َوُكر : ﴿ثـاىل كوهلومٌَ 
ّ
َِ  يِف  َظبٓئَِرٍُ  َبًَْزْمٌَاٍُ  ا  ك ، ٔبي: ٔبًزمٌا[13اإلدشاء: ]﴾ُؾُيِل

 ٔبًزمٌاٍ ٕاوسان

 ن اؽلضلول تَ اسٌلً مضافًا ٕاىل اًضمري، فاًخلدٍر بٌَفغ اؽلياسةٕارا اك [2

حنو: ًسدًا رضتت كالمَ، ٔبي: ٔبُيت ًسداً رضتت كالمَ؛ اًـاحَز ٔبخذث تَدٍ، 

 ٕاي: ساؿدث اًـاحَز ٔبخذث تَدٍ.
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 اؽلياذى

 

 اًفـي حفذف ظل، ؾحد ٔبذؾو ٔبظهل فٕان ظل، ؾحدَ  اي: حنو اؽلياذى ومهنا: )) كال اؽلؤًف

 كري واًيىرت اؽللعوذت، واًيىرت اًـؼل، اؽلفرذ: ٔبهواغ مخسة واؽلياذى ؾيَ،" اي" ؤبهُة

 ؿىل فِحًِان اؽللعوذت واًيىرت اًـؼل اؽلفرذ فبٔما .بؽلضاف واؽلض حَ واؽلضاف، اؽللعوذت،

 خُي،ز  اي ًسُد، اي: حنو مفرذٍن اكان ٕان اًضم ؿىل فِحًِان اإلؾراة، داةل يف تَ ٍرفـان ما

 مرهحا بٔو مسٌَلُث، اي: حنو ًا،ساؽل مؤهر مجؽ ٔبو زخاُل، ايو ًسوذُ  اي: حنو حىسري مجؽو بٔ 

حًِان ٍىرة، مـدُ  اي ، حنو:مزحِا  زخالن، واي ًسدان، اي: حنو اًخثًِة يف ألًف ؿىل ًو

 كري اًيىرت ويه كري، ال مٌعوتة اًحاكِة واًثالزة .ًسدون اي: حنو ادلؽ يف اًواو وؿىل

 واؽلض حَ ظل، ؾحدَ  اي حنو واؽلضاف تَدي، خذ زخالً  اي: ألمعى نلول عوذت،اؽلل

 اًيت ال بة يف وثلدم بًـحاذ، وزحميً  حداًل، ظاًـاً  واي وهجَ، حس ياً  اي: حنو بؽلضاف

  ((.بٔؿؼل وظل اًحاة ُذا يف بؽلفرذ اؽلراذ وتَان بؽلضاف، اؽلض حَ تَان اجلًس ًيفي
 

 فَِ مسائي:

 ًلة: اؽلعَوة ٕاكداهلاؽلياذى  -1

 واظعالدًا: اؽلعَوة ٕاكداهل حبرف اًيداء،

 حنو: اي مرمي، اي ًسد

حروف اًيداء يه: اهلمزت ملعوزًت وممدوذًت )ٔب، بٓ(، ٔبي: ملعوزًت وممدوذًت )ٔبي، بٓي(،  -2

َا ووا  اي ؤباي ُو

 ػل ًلؽ اًيداء يف اًلربٓن تلري "اي" -3

، فبٔظي كوضل: اي ؾحد ظل، ٔبذؾو اؽلياذى موضؽ من اؽلواضؽ اًيت حيذف ؿامهل وحوبً  -4

 ؾحد ظل، حفذف اًفـي ؤبهُة "اي" ؾيَ.
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 اؽلياذى مخسة ٔبهواغ: -5

و اًـؼل اشلي ًُس مضافاً وال صخهيًا بؽلضاف [1  ، اؽلفرذ اًـؼل, ُو

 وحمكَ مدين ؿىل ما ٍرفؽ تَ يف دال اإلؾراة.

 اي ًسُد )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( حنو: 

  ؿىل ألًف يف حمي هعة مفـول تَ(اي ًسدان )مدين 

 اي ُسًوُذ )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( 

 اي ًسدون )مدين ؿىل اًواو يف حمي هعة مفـول تَ( 

 اي ُيداُث )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( 

 كعد هبا مـنّي،  اًيت اًيىرت اؽللعوذت، ويه [2

 اة.وحمكَ مدين ؿىل ما ٍرفؽ تَ يف دال اإلؾر 

 اي زخُي )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( حنو: 

 اي زخالن )مدين ؿىل ألًف يف حمي هعة مفـول تَ( 

 اي زخاُل )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( 

 اي مسٌَلُث )مدين ؿىل اًضّم يف حمي هعة مفـول تَ( 

 اًيىرت كري اؽللعوذت، ويه اًيت ػل ًلعد هبا مـنّي، [3

 ة مٌعوة مفـول تَ، نلول ألمعى: اي زخاًل خذ تَديوحمكَ مـر 

 اؽلضاف [4

 وحمكَ مـرة مٌعوة، حنو: اي ؾحَد ظل، اي ٔبب َلد، اي ٔبمر سَمة

و ما ثـَق تَ  [5  من متام مـياٍ يشءاؽلض حَ بؽلضاف، ُو

 وحمكَ مـرة مٌعوة مفـول تَ

 َ، اي ظاًـًا حداًل، اي زحميً بًـحاذهجحنو: اي حس يًا و 
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 ياذى مضاف ٕاىل ايء اؽلخلكمفعي: اؽل 
 

: ُابٔدد: ًلاث ست فَِ خاس اؽلخلكم ايء ٕاىل مضافاً  اؽلياذى اكن ٕارا: )) كال اؽلؤًف

 ويه [54: اًحلرت]﴾كومِ  اي﴿و ،[12اًزمر: ]﴾ؾحاذِ  اي﴿: حنو بًىَّست خزتاءواالٕ  اًَاء دذف

 مفذودة اًَاء ثٕازحا: واًثاًثة ،﴾ؾحاذي اي﴿: حنو سانية اًَاء ٕازحاث: واًثاهَة الٔنرث،

 ٔبًفاً  اًَاء وكَة فذحة اًىَّست كَة: واًراتـة ،[53اًزمر: ]﴾ٔبدشفوا اشلٍن ؾحاذيَ  اي﴿ :حنو

 بًفذحة خزتاءواالٕ  ًفالٔ  دذف: واخلامسة ؛[56اًزمر: ]﴾فرظت ما ؿىل حَّسات اي﴿: حنو

 :تـضِم نلول مىسوزاً  اكن اشلي احلرف ومض ًفالٔ  دذف: واًساذسة كالَم؛ اي حنو:

  ((ضـَفة ويه اًحاء تضم اًسجن؛ زةُّ : وكرئ اؽلمي تضم ثفـًل ال مبٔ  اي
 

 فَِ مسائي:

 ٕارا اكن اؽلياذى مضافًا ٕاىل ايء اؽلخلكم خاس فَِ ست ًلاث: -1

 واإلخزتاء بًىَّست اًَاءدذف  [1

 الٔنرث ويه [54اًحلرت: ]﴾كومِ  اي﴿و ،[12اًزمر: ]﴾ؾحاذِ  اي: ﴿كوهل ثـاىل حنو

 اًسانية اًَاءٕازحاث  [2

 [53اًزمر: ]﴾ؾحاذي اي: ﴿وهل ثـاىلك حنو

 اؽلفذودة، اًَاءٕازحاث  [3

 [53اًزمر: ]﴾ٔبدشفوا ؾحاذَي اشلٍن اي﴿ :حنو كوهل ثـاىل

 ٔبًفاً  اًَاءكَة اًىَّست فذحة وكَة  [4

 [56اًزمر: ]﴾فرظت ما ؿىل حَّسات اي﴿ :حنو كوهل ثـاىل

 دذف ألًف واإلخزتاء بًفذحة [5

 حنو: اي كالمَ 
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 اكن مىسوزًا،  دذف ألًف ومض احلرف اشلي [6

 نلول تـضِم: اي ٔبمُّ ال ثفـًل، تضّم اؽلمي

 ضـَفة ويه اًحاء تضم ؛[33: ًوسف]﴾اًسجن زةُّ ﴿ وكرئ:
 

 فعي: اؽلياذى من ًفؼي "ٔبة وبٔم" اؽلضافني ٕاىل ايء اؽلخلكم
 

 اٌَلاث ُذٍ مؽ فَِ خاس اً ٔبمّ  ٔبو ٔببً  ٕاىل اًَاء ضافاؽل اؽلياذى اكن فٕان: )) كال اؽلؤًف

 تٔبمّ  واي [4ًوسف: ]﴾ٔبتت اي﴿: حنو مىسوزت، اتء اًَاء ٕاتدال: ٕادداُا بٔخر ثًلا تؽز بٔ 

 ؿامر، اجن كربٔ  وهبا اًخاء فذح: اًثاهَة ،﴾ٔبتت اي﴿: يف ؿامر اجن كري اًس حـة كربٔ  وهبا

  ((ًَاءب ٔبتيت اي: اًراتـة صارًا، كرئ اوهب وألًف اًخاءني ت ادلؽ: واًثاًثة
 

 فَِ مسائي:

 فَِ ؾرش ًلاث: خاس ٔبًب ٔبو ٔبماً  اًَاءؽلضاف ٕاىل ٕارا اكن اؽلياذى ا -1

 واإلخزتاء بًىَّست اًَاءدذف  [1

 حنو: اي ٔبِة، اي ٔبم

 سانية اًَاءٕازحاث  [2

  ٔبيِب، اي ٔبيمحنو: اي

 مفذودة اًَاءٕازحاث  [3

 حنو: اي ٔبيَب، اي ٔبيم

 ٔبًفاً  اًَاءكَة اًىَّست فذحة وكَة  [4

 احنو: اي ٔبَب، اي ٔبم

 دذف ألًف واإلخزتاء بًفذحة [5

 ، اي ٔبمو: اي ٔبَة حن
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 دذف ألًف ومض احلرف اشلي اكن مىسوزًا، [6

 حنو: اي ٔبُة، اي ٔبم

 اتءًا مىسوزت اًَاءٕاتدال  [7

: يف ؿامر اجن كري اًس حـة كربٔ  وهبا ،بٔمتِ  واي [4ًوسف: ]﴾ٔبتتِ  اي﴿ :حنو كوهل ثـاىل

 ﴾ٔبتتِ  اي﴿

 فذح اًخاء [8

 ؿامر اجن كربٔ  ٔبمَت وهبا ٔبتَت واي حنو: اي

 بًخاء وألًف [9

 صاراً  كربٔ  وهبا أبمذ واي أبتخ : ايحنو

 اًَاءبًخاء و  [12

 ٔبميِت  واي ٔبتيِت  حنو: اي
 

 

 اًَاءفعي: اؽلياذى من مضاف ٕاىل مضاف ٕاىل 
 

 ػل (كاليم كالم اي): مثي اًَاء ٕاىل مضاف ٕاىل مضافاً  اؽلياذى اكهت وٕارا: )) كال اؽلؤًف

 ٌلفهي فِجوس (ٔبم نجا ٔبو مع نجا) اكن ٕارا ٕاال سانية،ٔبو  مفذودة اًَاء ٕازحاث ٕاال فَِ جيز

 كَالَ ﴿: ثـاىل كوهل يف اًس حـةيف  كرئ ٌلوهب وفذحِا اؽلمي، هَّس مؽ اًَاء دذف: ًلاث ٔبزتؽ

 َ  خَفذين ٔبهت] هفيس صلِق واي ٔبيم اجن اي :اًضاؾر نلول اًَاء وٕازحاث ؛[94ظَ: ]﴾مر ؤ خٌَْ ً

 يمؾ  خيَو فَُس] ـيواجه ثَويم ال ؾٌل اتية اي :نلوهل ٔبًفاً  اًَاء وكَة ،[صدًد زلُر

  (([مضجـي ًوما
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 فَِ مسائي:

، مثي: اي كالم كاليم، ػل جيز فَِ ٕاال ٕازحاث اًَاءٕارا اكن اؽلياذى مضافًا ٕاىل مضاف ٕاىل  -1

 مفذودًة ٔبو سانيةً  اًَاء

 حنو: اي كالم كاليَم، اي كالم كاليمْ 

 ٕارا اكن اؽلياذى "اجن مّع" ٔبو "اجن ٔبّم" فِجوس فهيٌل ٔبزتـة ًلاث: -2

 مؽ هَّس اؽلمي اًَاء دذف [1

 و اي اجن ٔبمِّ  حنو: اي اجن معِّ 

 مؽ فذح اؽلمي اًَاءدذف  [2

 حنو: اي اجن معر و اي اجن ٔبمر 

 [94ظَ: ]﴾ًَخٌَْؤمر  كَالَ ﴿ثـاىل:  وهبٌل كرئ يف اًس حـة يف كوهل

 سانية اًَاءٕازحاث  [3

ي،   حنو: اي اجن مّعِي و اي اجن ٔبّمِ

 [صدًد زلُر خَفذين ٔبهت] هفيس صلِق واي ٔبيم اجن اي :اًضاؾر نلول

 ٔبًفاً  اًَاءكَة  [4

ا  حنو: اي اجن معرا و اي اجن ٔبمر

 [مضجـي ًوما يمؾ  خيَو فَُس] واجهـي ثَويم ال ؾٌل اتية اي :اًضاؾر نلول
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 اؽلعَف اؽلفـول

 

و اؽلعَق اؽلفـول: )) كال اؽلؤًف  ٔبو ًيوؿَ اؽلحني بٔو ًـامهل اؽلؤندت اًفضةل اؽلعدز ُو

ميًا ُموىَس  ظلُ  َولَكرمَ ﴿: حنو ًـامهل ؤندفاؽل ؿدذٍ؛  رضًب، رضتت وكوضل ،[164اًًساء: ]﴾حلَْكِ

ْلذَِدزٍ  َؾزٍِزٍ  َبْخذَ  فَبََخْذاَنمهُْ ﴿ :حنو ؿامهل ًيوغ واؽلحني  ًسداً  رضتت وكوضل ،[42: اًلمر]﴾مُّ

 رضتت وكوضل ؛[14: ةاحلاك]﴾َواِدَدتً  َذنرةً  فَُدنرَخا﴿ :حنو ؿامهل ًـدذ واؽلحني ألمري، رضَة 

و رضتخني، ًسدا  وٕان ثلدم، نٌل ًفؼي فِو فـهل ًفغ وافق فٕان ومـيوي ًفؼي كسٌلن ُو

 احلدج امس ُو واؽلعدز وكوفًا، ومقت كـوذاً  خَست :حنو مـيوي فِو فـهل مـىن وافق

 رضة: حنو اًفـي ثرصًف يف اثًثا جييء اشلي ُو :ًلال ٔبن وثلًرحَ ؿيااًف من اًعاذز

 ؿىل ورضل معدزًا؛ حىن ػل وٕان اؽلعَق اؽلفـول ؿىل ٔبص َاء ثيعة وكد ،رضبً  ًرضة

 ُكر  ثَِمََُواْ  فاََل ﴿ :حنو اؽلعدز ٕاىل مضافني (وتـغ ك): حنو اؽلعدز ؾن اًيَاتة سخِي

َْيِ  لَ  َوًَوْ ﴿ ؛[129: اًًساء]﴾اًَْم يَا ثََلور َْ َ َغ  ؿََ ـْ َ  :حنو واكًـدذ ؛[44: احلاكة]﴾اْلَكَاِوًيِ  ت

ومهُْ فَا﴿ تً  زََماِهنيَ  ْخسِلُ  الآلث ؤكسٌلء متَزي، وخسلت معَق مفـول فامثهني ؛[4: اًيوز]﴾َخسْلَ

  ((.ملرؿةً  ٔبو ؾعاً  ٔبو سوظاً  رضتخَ: حنو
 

 فَِ مسائي:

 اؽلفـول اؽلعَق ُو: اؽلعدز اًفضةل اؽلؤند ًـامهل بٔو اؽلحني ًيوؿَ ٔبو ؿدذٍ -1

 حنو: رضتت ًسدًا رضبً 

 ًثًا يف ثرصًف اًفـياؽلعدز ُو اشلي جيئي اث -2

 حنو: رضة، ًرضة، رضبً 

 اؽلفـول اؽلعَق كسٌلن: ًفؼّي ومـيويّ  -3

 فٕان وافق ًفغ فـهل فِو ًفؼي، حنو: رضتت ًسداً رضبً  -
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 فٕان وافق مـىن فـهل فِو مـيوّي، حنو: خَست كـوذًا، مقت وكوفاً  -

 بًيؼر ٕاىل فائدثَ زالزة ٔبهواغ: اؽلفـول اؽلعَق -4

 مؤند ٌَـامي [1

ميًا ُموىَس  ظلُ  َولَكرمَ : ﴿ثـاىلحنو كوهل   رضتت ًسدًا رضبً ، [164اًًساء: ]﴾حلَْكِ

 مدني ًيوغ اًـامي [2

 خَست خَوسًا حس يًا )تعفة(، )تبٔضافة اؽلعدز( ألمري رضَة  ًسداً  رضتت حنو: 

 "ال" اًـِدًة(ترضتت اًرضة ) 

 مدني ًـدذ اًـامي [3

 رضتًة ٔبو رضتخني ٔبو رضبث ًسداً  رضتتحنو: 

 اؽلعَق اؽلؤند ٌَـامي ال ًثىّن وال جيمؽ بثفاقاؽلفـول  -5

 اؽلفـول اؽلعَق اؽلحني ًيوغ اًـامي وؿدذٍ ًثىّن وجيمؽ -6

 ؾن اًيَاتةثيعة ٔبص َاء ؿىل اؽلفـول اؽلعَق وٕان ػل حىن معدزًا ورضل ؿىل سخِي  -7

 ، ورضل يف زالزة ٔبص َاء:اؽلعدز

 َمعدزٌ نامضاف "وتـغ ك" -

َْيِ  ُكر  اْ ثَِمََُو  فاََل ﴿ : حنو كوهل ثـاىل  ؛ [129اًًساء: ]﴾اًَْم

لَ  َوًَوْ ﴿ يَا ثََلور َْ َ َغ  ؿََ ـْ َ   [44احلاكة: ]﴾اْلَكَاِوًيِ  ت

 اًـدذ -

ومهُْ ﴿حنو كوهل ثـاىل:  تً  زََماِهنيَ  فَاْخسِلُ انئة  معَق مفـول "فامثهني" ؛[4اًيوز: ]﴾َخسْلَ

  متَزي وخسلت اؽلعدز

  الةٓل امس -

 ؿةً ملر  ٔبو ؾعاً  ٔبو سوظاً  رضتخَ: حنو
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 فَِ اؽلفـول

 

و اؽلسمى ػرف اًزمان وػرف اؽلاكن. فؼرف اًزمان ُو: امس اًزمان : )) كال اؽلؤًف ُو

وم، واٌَؼَةل، وكؼدوًت، وجىؼرًت، وْسؼرًا، وكؼدًا، وؾمتؼًة، اًَؼاؽليعوة تخلدٍر )يف(، حنؼو: )

 وظحادًا، ومساًء، ؤبتدًا، ؤبمدًا، وحِيًا، وؿامًا، وصِرًا، ؤبس حوؿًا، وساؿًة (.

ػرف اؽلاكن ُو: امس اؽلاكن اؽليعوة تخلدٍر )يف(، حنو: )ٔبمام، وخَف، وكدام، و 

ذٍ اًثالزة مـياُا وادد-ووزاء، وفوق، وحتت، وؾيد، ومؽ، وٕاساء ودذاء وثَلاء  ، -ُو

يا(.  اـلخط ومجَؽ ٔبسٌلء اًزمان ثلدي اًيعة ؿىل اًؼرفِة ال فرق يف رضل تني ومث، ُو

ارلُس( ثلول: بـلخط ما ًلؽ حواب ًؼ)مىت(، حنو: )ًوم  وهـينمهنا واؽلـدوذ واؽلهبم. 

بؽلـدوذ ما ًلؽ حواب ًؼ)ك( نؼ)ألس حوغ واًضِر( ثلول:  [هـين]و)مصت ًوم ارلُس(. 

 [نؼ)احلني واًوكت(]مهنٌل  يشءبؽلهبم ما ال ًلؽ حواب ً [هـين]و(. )اؾخىفُت ٔبس حوؿاً 

اًؼرفِة ٕاال زالزة ة مهنا ؿىل ن فال ًًذعؤبما ٔبسٌلء اؽلاك ،ثلول: )خَست حِيا ووكذا(

وصٌلل، ؤبمام، ألول: اؽلهبم ٔكسٌلء اجلِاث اًست، ويه: )فوق، وحتت، وميني، ٔبهواغ: 

ُث ِمِالً وخَف( وما ٔبص هبِا.  (. واًثاين: ٔبسٌلء اؽللاذٍر اكؽلَي واًفرخس واًرًبد، حنو: )دِشْ

 ثـاىل: (، كال ظلََِس َسًدٍ ؿامهل، حنو: )خَست جم واًثاًر: ما اكن مض خلا من معدز

ۡمؽِ  َوَبانر ﴿ َد ٌَِسر ـِ ُد ِمهۡنَا َمَلؼَٰ ـُ وما ؿدا ُذٍ اًثالزة ألهواغ من ٔبسٌلء اؽلاكن ؛ [9: اجلن]﴾ُنيرا هَۡل

ال جيوس اهخعاتَ ؿىل اًؼرفِة فال ثلول: )خَسُت اًحَُت، وال ظََت اؽلسجَد، وال مقُت 

َُ ٔبن]اًعًرَق(، ًوىن  ٍُ  [حمكُ رُّ تؼ)يف(، وكوهلم: )ذخَُت اؽلسجَد، وسىٌُت اًحُت(  جَتُ

  ((مٌعوة ؿىل اًخرَوُسؽِ ٕبسلاظ اخلافغ
 

 فَِ مسائي:

 اؽلفـول فَِ ٌسمى اًؼرف: امس ًذهر ًحَان سمان اًفـي ٔبو ماكهَ ؿىل ثلدٍر مـىن "يف" -1
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  ًَي؛ مش مِاًل، ٔبي: يف مِييفحنو: سافر ًَاًل، ٔبي: 

 وػرف ماكن اؽلفـول فَِ كسٌلن: ػرف سمان -2

 فؼرف اًزمان ُو: امس اًزمان اؽليعوة تخلدٍر )يف( [1

، ٔبمداً ، ٔبتداً ، مساءً ، ظحاداً ، ؾمتةً ، كداً ، ْسراً ، جىرتً ، كدوتً وم، اٌََةل، اًَحنو: 

 ساؿةً ، ٔبس حوؿاً ، صِراً ، ؿاماً ، حِياً 

 وػرف اؽلاكن ُو: امس اؽلاكن اؽليعوة تخلدٍر )يف(،  [2

ذٍ -ٕاساء ودذاء وثَلاء ق، حتت، ؾيد، مؽ، حنو: ٔبمام، خَف، كدام، وزاء، فو  ُو

 ، مث، ُيا-اًثالزة مـياُا وادد

ومجَؽ ٔبسٌلء اًزمان ثلدي اًيعة ؿىل اًؼرفِة ال فرق يف رضل تني اـلخط مهنا واؽلـدوذ  -3

 واؽلهبم. 

 ما ًلؽ حواب ًؼ)مىت(،  :وهـين بـلخط [1

 حنو: )ًوم ارلُس( ثلول: )مصت ًوم ارلُس(. 

 ما ًلؽ حواب ًؼ)ك( نؼ)ألس حوغ واًضِر(  :ذوهـين بؽلـدو  [2

 ثلول: )اؾخىفُت ٔبس حوؿًا(. 

  مهنٌل نؼ)احلني واًوكت( يشءما ال ًلؽ حواب ً :وهـين بؽلهبم [3

 ثلول: خَست حِياً 

 ؤبما ٔبسٌلء اؽلاكن فال ًُْيَعة مهنا ؿىل اًؼرفِة ٕاال زالزة ٔبهواغ:  -4

وما  صٌلل، ٔبمام، خَفني، مي: ٔكسٌلء اجلِاث اًست، ويه: فوق، حتت، اؽلهبم [1

 ٔبص هبِا. 

 اكؽلَي واًفرخس واًرًبد،  :ٔبسٌلء اؽللاذٍر [2

ُث ِمِاًل حنو:   دِشْ
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 من معدز ؿامهل،  ما اكن مض خلاً  [3

ََِس َسًدٍ حنو:   ، خَست جم

ۡمؽِ﴾ َوَبانر  ﴿كال ظل ثـاىل:  َد ٌَِسر ـِ ُد ِمهۡنَا َمَلؼَٰ ـُ  ؛ [9اجلن: ]ُنيرا هَۡل

 اؽلاكن يه: ما ًُس هل ظوزت وال ددوذ حمعوزتاؽلراذ بؽلهبم يف امس 

 اهخعاتَ ؿىل اًؼرفِة،  وما ؿدا ُذٍ اًثالزة ألهواغ من ٔبسٌلء اؽلاكن ال جيوس -5

 خَسُت اًحَُت، وال ظََت اؽلسجَد، وال مقُت اًعًرَق، فال ثلول: 

ٍُ تؼ)يف(،  رُّ َُ ٔبن جَتُ  ًوىن حمكُ

  اًخرَوُسؽِ ٕبسلاظ اخلافغمٌعوة ؿىل اًحُت، ذخَُت اؽلسجَد، وسىٌُت وكوهلم: 
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 بٔخهل من اؽلفـول
 

و ،هل واؽلفـول ٔلخهل اؽلفـول ٌوسمى: )) كال اؽلؤًف  تَاانً  ًذهر اشلي اؽليعوة الامس :ُو

ضؼرت  .مـروفؼم اتخلؼاء وكعؼدثم ًـمؼرو، ٕاخالال ًسد كام: حنو ،اًفـي وكوغ ًسخة  ظٌو

 لؼوهلن ،نيًااؽلثؼ يف ثلؼدم نؼٌل فؼاؿٌَِل واحتؼاذ هلؿؼام وسمان سمٌَ واحتاذ كَحَاً  معدزا هوهَ

ََةَ  َبْوالَذكُْ  ثَْلُذَُؼواْ  َواَل ﴿ :ثـاىل ْمؼالقٍ  َخضؼ ْ
ّ
ٍؼنَ ﴿: وكؼوهل ؛[31: اإلدشاء]﴾ا ِ  َبْمؼَواًَُِمُ  ًُيِفُلؼونَ  اشلر

 وال اًزمؼؼان، احتؼؼاذ ًـؼؼدم (اًسؼؼفر ثبُٔؼؼة): جيؼؼوس وال ؛[265: اًحلؼؼرت]﴾ظل َمْرَضؼؼاِث  اتْخَِلؼؼاء

 ٌَسؼفر، ثبُٔحؼت: ثلؼول بًؼالم حؼٍر جيؼة تي ،اًفاؿي احتاذ ًـدم (ٕاايي خمحمح  حئخم)

   ((ٕاايي ؿلحخم وحئخم
 

 فَِ مسائي:

 هل واؽلفـول ٔلخهل اؽلفـول ٌسمى اؽلفـول من ٔبخهل -1

 اًفـي وكوغ سخة ًحَان ًذهر اؽلفـول من ٔبخهل ُو: معدز مٌعوة -2

 مـروفم اتخلاء كعدثم ًـمرو، ٕاخالال ًسد كام: حنو

ًَِم" ة: وكوؿَ حواًب ؽلس خخدم تَفؼؽلفـول من ٔبخهلاؿالمة  -3 " 

ًَِم   ًـمرو ٕاخالال ؟ ثلول:ًسد كامحنو: 

 مخسة رشوظ: اؽلفـول من ٔبخهلٌضرتظ جلواس هعة  -4

 ٔبن ٍىون معدزاً  [1

 ٔبن ٍىون كَحَاً  [2

 ٔبن ٍىون سخدًا ؽلا كدهل [3

 ٔبن ًخحد مؽ ؿامهل يف اًوكت [4

 ٔبن ًخحد مؽ ؿامهل يف اًفاؿي [5



 ازلزوش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِة  | 138

 

138 | P a g e   

  اًرشوظ حٍر حبرف اًخـََيجيوس ٌَمعدز اؽلس خويف -5

 معرو إلخالل ًسد كامحنو: 

 جية ًالمس كري اؽلس خويف اًرشوظ حٍر حبرف اًخـََي -6

 اًزمان احتاذ ًـدم اًسفر، ثبُٔة: جيوس وال ثبُٔحت ٌَسفر، حنو: 

 اًفاؿي احتاذ ًـدم ،ٕاايي حمحخم حئخم ٕاايي، وال جيوس: ؿلحخم حئخم

 ل:واحاؽلعدز اؽلس خويف اًرشوظ هل زالزة بٔ  -7

 جمرذ من "ال" وٕاضافة )ٍىرث هعحَ( [1

 يف معَحخم، ٔبو ًرقحٍة فهيا حنو: هعحخم زقحةً 

 "ال" )فِىرث حٍر حبرف ثـََي(تملرون  [2

 يف معَحخم، ٔبو اًرقحة فهيا حنو: هعحخم ٌَرقحةٍ 

 مضاف )خاس فَِ اًيعة واجلر ؿىل اًسواء( [3

 حنو: كعدثم اتخلاء مـروفم، ٔبي: التخلاء مـروفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

139 | P a g e  

 مـَ ولاؽلفـ
 

ُو الامس اؽليعوة اشلي ًذهر تـؼد واو مبـؼىن مؼؽ ًحَؼان مؼن فـؼي مـؼَ : )) كال اؽلؤًف

خؼاء ألمؼري )حنؼو:  ،اًفـي مس حوكًا جبمؼةل فهيؼا فـؼي ٔبو امس فِؼَ مـؼىن اًفـؼي وحروفؼَ

وكد جية اًيعؼة ؿؼىل اؽلفـوًَؼة  (.واجلُش، واس خوى اؽلاء واخلض حة، ؤبان سائر واًيَي

ٍن وحنؼو: ال ثيؼَ ؾؼن  اًلدؼَح وٕاثَاهَؼَ، ومؼاث ًسؼد وظَؼوَغ اًضؼمس،  ألخري نيًاحنو اؽلث

اَكءكُْ ﴿وكوهل ثـاىل:  وْا َبْمَرُكْ َورُشَ ـُ : مقؼت ؛ وكؼد ًؼرتع ؿؼىل اًـعؼف حنؼو[71: ًووس]﴾فَبمَْجِ

وسًدًا، وكد ًرتع اًـعف ؿَََ حنو: اؽلثال ألول وحنو: خاء ًسد ومعؼرو فؼاًـعف فؼهيٌل 

   ((ٔلهَ ألظيوفمي ٔبص هبٌِل ٔبزع، 
 

 فَِ مسائي:

 ًحَان من فـي مـَ اًفـي اؽلـَة اؽلفـول مـَ ُو: الامس اؽليعوة اشلي ًذهر تـد واو -1

 حنو: خاء ألمرُي واجلَُش 

 ٌضرتظ يف هعة ما تـد اًواو ؿىل ٔبهَ مفـول مـَ زالزة رشوظ: -2

 ٔبن ٍىون فضةلً  [1

 تـد مجةل فهيا فـي ٔبو امس فَِ مـىن اًفـي وحروفَ [2

 واو مبـىن )مؽ(ٔبن حىون اً [3

 ٔبن انظة اؽلفـول مـَ زالزة ٔبهواغ: -3

 اًفـي، حنو: دشُث واٍهنرَ  [1

 ص حَ اًفـي، حنو: ٔبان سائٌر واٍهنرَ  [2

 س خفِامِخنيورضل ٕارا وكؽ تـد "ما" و"هَف" الااًفـي اؽللدز من ماذت اًلول،  [3

 ما ٔبهت وظدًَلم؟ واًخلدٍر: ما حىون وظدًلَم؟ حنو:
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 هَف حىون واإلمذحان؟: هَف ٔبهت واإلمذحان؟ واًخلدٍر 

 ال جيوس ٔبن ًخلدم اؽلفـول مـَ ؿىل ؿامهل، فال ًلال: واًعًرَق مش سَميٌ  -4

 وال ؿىل معاحدَ، فال ًلال: مش واًعًرَق سَميٌ 

 :الامس اًواكؽ تـد اًواو ًخـنّي هعحَ ؿىل اؽلـَة يف موضـني -5

 ٕارا ُوخد ما مييؽ اًـعف من هجة اؽلـىن [1

 كرٔبث ازلزَش واًلِوتَ حنو: مش اًخَمَُذ واًعًرَق، 

 ٕارا ُوخد ما مييؽ اًـعف من هجة اٌَفغ [2

 ُت ؿََم ؤببك، حئت وسَميً محنو: سَ

 ٍرع اًيعة ؿىل اؽلـَة ٕارا اكن اًـعف ضـَفًا من هجة اؽلـىن -6

 حنو: ال ثفرخ بًحَؽ واخلَّست

 ٍرع اًـعف مىت ٔبمىن تلري ضـف -7

 ٔبو اجلُُش  حنو: خاء ألمرُي واجلَُش 

 اكن اًفـي ال ًلؽ ٕاال من مذـدذ ًخـني اًـعف ٕارا -8

 حنو: اصرتك سَمٌي وخٌََي، اخذعم سـٌد وسـَدٌ 
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 تَ بؽلفـول اؽلض حَ
 

حرَ بؽلفـؼؼول تؼؼَ فٌحؼؼو: )ًسؼؼد َحَسؼؼٌن وهَجؼؼ: )) كؼؼال اؽلؤًؼؼف ( تيعؼؼة اًوخؼؼَ ؤبمؼؼا اؽلُضؼؼ َ َُ

   ((وس َبئت
 

 فَِ مسائي:

 هبةاؽلض حَ بؽلفـول تَ ُو: امس مٌعوة ًلؽ تـد اًعفة اؽلض  -1

 َهجَ حنو: ًسُد حسٌن و 

 اؽلض حَ بؽلفـول تَ جية ٔبن ٍىون مـرفةً  -2

ٌسمى بؽلض حَ بؽلفـول تَ ٔلهَ تـد اًعفة اؽلض هبة اؽلبٔخورت من فـي اًالسم، فاكن حق  -3

 اًعفة ٔبن ٍرفؽ ما تـدُا.
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 احلال

 

: حنو ًفاؿيا من ٕاما ،اًَِئاث من اىهبم ؽلا اؽلفَّس اؽليعوة الامس ُو: )) كال اؽلؤًف

 زهحت: حنو اؽلفـول من وبٔ  ؛[21: اًلعط]﴾َخائِفًا ِمهْنَا فََخَرحَ ﴿ :ثـاىل وكوهل زاهحًا، ًسد خاء

 ًلِت: حنو ٌلمهن وبٔ  ،[79: اًًساء]﴾َزُسوالً  ٌَِيراِش  َوَبْزَسَْيَاكَ ﴿: ثـاىل وكوهل مَّسخًا، اًفرش

 خاء: حنو تيىرت لمفؤو ؽلـرفةا تَفغ وكؽ فٕان ىىرتً  ٕاال احلال ٍىون وال زاهحني؛ ظل ؾحد

 تدث: حنو مبض خق مؤوال خامداً  ًلؽ وكد مض خلًا، هوهَ واًلاًة مٌفرذًا، ٔبي وَددٍ، ًسد

 بٔي زخاًل، زخاَل  واذخَوا مذلاتضني؛ :ٔبي ،تَد ًًدا تـخَو  مضَئة؛: بٔي مقراً  اجلاًزة

 حزبٔي ٔبدد ُسً  ٔبهَ مبـىن ،اتمة مجةل تـد: ٔبي اًالكم متام تـد ٕاال ٍىون وال .مرتثحني

: ثـاىل كوهل تدًَي ؾيَ مس خليَاً  اًالكم ٍىون ٔبن تؼ"متام اًالكم" اؽلراذ ًوُس ادلةل

 ثلدم نٌل مـرفة ٕاال احلال ظاحة ٍىون وال ؛[37: اإلدشاء]﴾َمَرًدا اَلْزِط  يِف  ثَْمِش  َواَل ﴿

ةِ َبزْ  يِف ﴿: ثـاىل وكوهل ،زخي خاًساً  ازلاز يف: حنو ، ٔبو ىىرت مبسوػ،ألمثةل يف ـَ َ مٍ  ت  َباير

َِنيَ  َسَواء ائِ ََْىٌَا َوَما﴿: ثـاىل وكوهل ،[12: فعَت]﴾ٌَِّسر ُْ الر  كَْرًَةٍ  ِمن َب
ّ
: اًضـراء]﴾ُمٌِذُزونَ  ًََِا ا

ا﴿: تـضِم وكراءت ؛[228 نْ  ِنَخاةٌ  َخاءمهُْ  َوًَمر كاً  ظلِ  ِؾيدِ  ِمّ لؽ بًيعة؛ [89: اًحلرت]﴾ُمَعِدّ  ًو

َِ  ؿىََل  فََخَرحَ ﴿: حنو اً وجمروز  اً وخاز  اًسحاة، تني ًِاللا زٔبًت: حنو ػرفاً  احلال  يِف  كَْوِم

 َِ خـَلان ؛[79: اًلعط]﴾ِسًًَِذ لؽ وحوًب؛ حمذوفني اس خلر ٔبو مبس خلر ًو  مرثحعة خرًبة مجةل ًو

ىَل  حَرَ  َبًَمْ ﴿: حنو واًضمري بًواو
ّ
ٍنَ  ا ِ ٔبو  ؛[243: اًحلرت]﴾ُبًُوٌف  َومهُْ  ِذاَيِزمِهْ  ِمن َخَرُحواْ  اشلر

ِحُعواْ ﴿بًضمري فلط، حنو:  ُْ ُضُكْ  ا ـْ َ ٍغ  ت ـْ  ًَِئْ  كَاًُواْ ﴿: حنو بًواو ٔبو ؛[36: اًحلرت]﴾ؿَُدوي  ًَِح

 َُ ئُْة  َبلَكَ نُ  اشِلّ   ((.[14: ًوسف]﴾ُؾْعَحةٌ  َوحَنْ
 

 فَِ مسائي:

 احلال ًلة: ما ؿَََ اإلوسان وكرٍي من خري ٔبو رشّ  -1
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  ،اًَِئاث من اىهبم اؽل اؽلفَّس اؽليعوة واظعالدًا: الامس

 زاهحاً  ًسد خاء: حنو

 اًـامي اًياظة ٌَحال ؿىل ٔبهواغ: -2

 اًفـي، حنو: خاء ًسٌد مَّسوزاً  [1

 اؽلعدز، حنو: ٔبجعحين رضتُم ًسدًا كامئاً  [2

 امس اًفاؿي، حنو: ًسٌد كامٌئ مَّسؿاً  [3

 امس اًفـي، حنو: ىزال مَّسؿاً  [4

 اًؼرف، حنو: ًسٌد ؾيدك خاًساً  [5

 يف ازلاز خاًساً  اجلاز واؾلروز، حنو: ًسدٌ  [6

7]   ُ  ذا ًسٌد كامئاً امس اإلصازت، حنو: 

و: -3  ظاحة احلال ُو: ما اكهت احلال وظفًا هل يف اؽلـىن، ُو

 ٕاما من اًفاؿي،  -

 [21اًلعط: ]﴾َخائِفًا ِمهْنَا فََخَرحَ ﴿ :ثـاىل وكوهل، زاهحاً  ًسد خاءحنو: 

 فـول،ٔبو من اؽل -

 [79اًًساء: ]﴾َزُسوالً  ٌَِيراِش  َْيَاكَ َوبَْزسَ : ﴿ثـاىل وكوهل مَّسخاً  اًفرش حنو: زهحت

  ،ومهنٌلٔبو  -

 زاهحني ظل ؾحد ًلِت: حنو

 وال ٍىون احلال ٕاال ىىرًت، فٕان وكؽ تَفغ اؽلـرفة بّٔول تيىرت -4

 حنو: خاء ًسٌد وددٍ، ٔبي: مٌفرذاً 

اًلاًة يف احلال ٔبن ٍىون مض خلًا وكد ًلؽ خامدًا مؤّواًل مبض خق، وكد ًلؽ خامدًا كري  -5

 ض خق،مؤّول مب 
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 ًلؽ احلال خامدًا مؤّواًل مبض خق يف مخسة ألموز: -6

 ما ذّل ؿىل جضخَِ، [1

  مضَئة: بٔي ،مقراً  اجلاًزة حنو: تدث

 ما ذّل ؿىل مفاؿةل، [2

 مذلاتضني :ٔبي ،تَد ًًدا َتـخُ حنو: 

 ُة،رث ما ذّل ؿىل ح [3

 مرتثحني :ٔبي، زخالً  زخالً  اذخَواحنو: 

 ما ذّل ؿىل ثفعَي، [4

 ًب، ٔبي: مفّعالً حنو: كرٔبث اًىذاة بًب ب

 ري،ـسج ما ذّل ؿىل  [5

راً رحنو: اصرًتُت اًثوة  ـّ  زاؿًا تدزمٍه، ٔبي: مس

 ًلؽ احلال خامدًا كري مؤّول مبض خق يف س خة ألموز: -7

 ٔبن حىون موظوفًة، [1

ٓ  : ﴿ثـاىل كوهل حنو انر
ّ
َُ كُۡرَءَٰاًن َؾَرِتًَّ بَ  ا   [2: ًوسف]﴾اىَزًۡيَ َٰ

 ٔبن ثدل ؿىل ؿدذ، [2

ُت   فََتر ﴿ :ثـاىل كوهل حنو ةَلً  ِمَِلؼَٰ َۡ َ نَي ً ـِ َ ۦٓ َبۡزت َِ ِّ  [142: ألؾراف]﴾َزت

 ن،ٔبن ثدل ؿىل ثفضَي بؾخحاٍز [3

 حنو: سَمٌي كالمًا ٔبحسُن مٌَ زخالً 

 حنو: ًخس خامتََ رُحاً  ٔبن حىون هوؿًا ًعاحهبا، [4

 ٔبن حىون فرؿًا ًعاحهبا، [5

ًِۡجَحاِل  ُخوَن ِمَن َوثَۡيحِ ﴿ :ثـاىل كوهل حنو
 
َُواتً  ب ُ  [149: اًضـراء]﴾ت
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 ٔبن حىون ٔبظاًل ًعاحهبا، [6

ًَِمۡن َخََۡلَت ِظَيً ﴿ :ثـاىل كوهل حنو ُد   [61: اإلدشاء]﴾اَءَبۡۡسُ

ألظي يف ظاحة احلال بٔن ٍىون مـرفًة نٌل ثلدم يف ألمثةل، وجيوس ٔبن ٍىون ىىرت  -8

 مبسّوكاث حرحؽ ٕاىل زالزة ٔبموز:

 حنو: يف ازلاز خاًسًا زخيٌ  ثلدم احلال ؿىل ظاحدَ، [1

 ضافة ٔبو وظف،بٕ  َتعَعَ [2

ةِ  يِف : ﴿حنو ـَ َ مٍ  َبْزت َِنيَ  َسَواء َباير ائِ ٌي مَّسؿاً [12فعَت: ]﴾ٌَِّسر  ، سزاين زخٌي ظًو

 س خفِام ؿَََثلدم اًيفي ٔبو الا [3

 حنو: ما يف اؽلدزسة من ثَمَذ مذاكساًل، ُي خاءك ٔبدٌد زاهحًا؟

 احلال ؿىل زالزة ٔبهواغ: -9

و ما ًُس مجةل وال ص حَ مجةل [1  لدم يف ألمثةلنٌل ث اؽلفرذ، ُو

و ٔبن ٍىون مجةًل امسًَة ٔبو مجةًل فـََةً  [2  ادلةل، ُو

 حنو: خاء سَمٌي واًضمُس ظاًـٌة، خاء ًسٌد وكد كام ٔبتوٍ

خـَلان  [3 و بٔن ٍىون احلال ػرفًا بٔو خازًا وجمروزاً ًو "اس خلر" ٔبو تص حَ ادلةل، ُو

 "مس خلر" خمذوفني وحوًب،

 و اس خلر، حنو: زٔبًت اًِالل تني اًسحاة، ٔبي: مس خلر بٔ 

َِ  ؿىََل  فََخَرحَ ﴿وكوهل ثـاىل:  َِ  يِف  كَْوِم  ، ٔبي: مس خلر يف ًسًذَ[79اًلعط: ]﴾ِسًًَِذ

 ٕارا اكن احلال مجةًل فالتّد من اًرواتط، واًرواتط: -12

 [243اًحلرت: ]﴾ُبًُوٌف  َومهُْ  ِذاَيِزمِهْ  ِمن َخَرُحواْ ﴿ٕاما بًواو واًضمري، حنو كوهل ثـاىل:  -

ِحُعواْ ﴿وهل ثـاىل: ٔبو بًضمري فلط، حنو ك - ُْ ُضُكْ  ا ـْ َ ٍغ  ت ـْ  [36اًحلرت: ]﴾ؿَُدوي  ًَِح

َُ  ًَِئْ  كَاًُواْ ﴿فلط، حنو كوهل ثـاىل:  بًواو ٔبو - ئُْة  َبلَكَ نُ  اشِلّ  [14ًوسف: ]﴾ُؾْعَحةٌ  َوحَنْ
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 اٍمتَزي

 

 واشلاث اًًسة؛ ٔبو اشلواث من اىهبم ؽلا اؽلفَّس اؽليعوة الامس ُو: )) كال اؽلؤًف

 هـجة؛ جسـني ومَىت كالمًا، ؾرشٍن اصرًتت: حنو اًـدذ: ُأبدد :ٔبهواغ زتـةبٔ  ةماؽلهب

 اؽللداز ص حَ: واًثاًر ٔبزضا؛ وصرباً  ومسياً  ومٌاً  جراً  كفزياً  اصرًتت: نلوضل اؽللداز: واًثاين

: حنو ٌَمتَزي فرؿاً  اكن ما: واًراتؽ رزت؛ ؽلثلال متَزي خفرياً  ؛[7: اًًززةل]﴾خرياً  ترزّ  مثلال﴿ :حنو

 اًفاؿي ؾن حمول ٕاما :اًًس حة هبامالٕ  واؽلحني .خزاً  وحدة ساخًا، وبة ددًدًا، خامت ُذا

ـَيَ ﴿ هفسًا، َلد وظاة حشٌلً، جىر وثفلبٔ  ؾركًا، ًسد ثعخة: حنو َخ بُِش  َواص ْ  اًرر

ْرانَ ﴿: حنو اؽلفـول ؾن حمول وٕاما. [4: مرمي]﴾َصُْدًا َُوانً  اْلَْزَط  َوفَجر  نؾ بٔو ؛[12: اًلمر]﴾ُؾ

ٌل  بٔو وهجًا، مٌم ؤبمجي ٔبًب؛ مٌم ٔبهرم وسًد ؛[34: اًىِف]﴾َمااًل  ِمٌمَ  َبْنرَثُ  َبانَ ﴿: حنو كرُي

 ٍىون وال ىىرت؛ ٕاال اٍمتَزي ٍىون وال فازسًا؛ رٍز وعل ماًء؛ اإلانء امذلٔ : حنو حمول كري

 اشلاث ثطل اؽلهبمة اشلاث ٍمتَزي واًياظة. احلال يف اؽلخلدم بؽلـىن اًالكم متام تـد ٕاال

  ((.ٔبؿؼل وظل معَلاً  ؿامهل ؿىل اٍمتَزي ًخلدم وال اؽلس يد؛ اًفـي اًًس حة ٍومتَزي
 

 فَِ مسائي:

 ؾن كرٍي يشءفعي اً :اٍمتَزي ًلة -1

 واظعالدًا: الامس اؽليعوة اؽلفَّس ؽلا اىهبم من اشلواث ٔبو اًًسة

 اٍمتَزي كسٌلن: -2

و ما ًحنّي  [1 لال هل متَزي اؽلفرذ، ُو   اهبام اشلاث،اٍمتَزي اشلاث ًو

 واشلاث اؽلهبمة ٔبزتـة ٔبهواغ:

 هـجة؛  جسـني ومَىت كالمًا، ؾرشٍن اًـدذ، حنو: اصرًتت (1

 بٔزضاً  وصرباً  مسياً  اً ومٌّ  جراً  كفزياً  اصرًتت: حنو ،اؽللداز (2



 147 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

147 | P a g e  

 رزت؛  ؽلثلال متَزي "خرياً ف" ؛[7اًًززةل: ]﴾خرياً  رّزت مثلال﴿ حنو: اؽللداز، ص حَ (3

 اً خزّ  وحدة ساخًا، وبة ددًدًا، خامت ُذا: وحن ،ٌَمتَزي فرؿاً  اكن ما (4

و ما ًفَّّس اهبام ادلةل،  [2 لال هل متَزي ادلةل، ُو و هوؿانمتَزي اًًس حة ًو : حمّول ُو

 ،)مٌلول( وكري حمّول )كري مٌلول(

 اؿلّول ٔبو اؽليلول زالزة ٔبهواغ: (1

  حمّول ؾن اًفاؿي، 1]

  ًسدٍ  ؾرق ثعخةبٔظهل  ؾركًا، ًسد ثعخة حنو: 

  جىرٍ  حشم وثفلبٔ ، بٔظهل حشٌلً  رجى وثفلبٔ  

  َلدٍ  هفس وظاة، ٔبظهل هفساً  َلد وظاة 

ـَيَ ﴿ َخ ِبُش  َواص ْ  اًرٔبِش  واص خـي صُُة  ، ٔبظهل وظل ٔبؿؼل[4مرمي: ]﴾َصُْدًا اًرر

 ،لو ـاؽلف حمّول ؾن 2]

ْرانَ ﴿ حنو:  َُوانً  اْلَْزَط  َوفَجر ْرانَ  وظل ٔبؿؼل ، ٔبظهل[12اًلمر: ]﴾ُؾ َُونَ  َوفَجر  ُؾ

 قرست ألزط جشرًا، ٔبظهل قرست جشَر ألزِط  ؛ْزِط اْلَ 

 زفـت اًرئُس كدزًا، بٔظهل زفـت كدَز اًرئُِس  

 اؽلحخدٕا، حمّول ؾن 3]

 اضلَ مَ  من َبْنرَثُ  ايلمَ ، ٔبظهل وظل ٔبؿؼل [34اًىِف: ]﴾َمااًل  ِمٌمَ  َبْنرَثُ  َبانَ ﴿ حنو:

 ٔبهرم من ٔبتَم ، ٔبظهل ٔبتو ًسدٔببً  مٌم ٔبهرم ًسدٌ  

 وهجًا، ٔبظهل وخَ ًسد ٔبمجي من وهجمؤبمجي مٌم  

 مٌلولكري حمّول ٔبو كري  (2

 حنو: عل ذّزٍ فازساً 

 اًياظة ٍمتَزي اشلاث ُو: راث مهبمة كدهل،  -3
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 واًياظة ٍمتَزي اًًس حة ُو: ما ثلّدمَ من فـي ٔبو ص هبَ

 ال ٍىون اٍمتَزي ٕاال ىىرًت وال ٍىون ٕاال تـد متام اًالكم -4

 اً ًخلّدم اٍمتَزي ؿىل ؿامهل معَلال  -5

اٍمتَزي ًوافق احلال يف هوهَ اسٌلً ىىرًت مٌعوتًة زافـًة ًإلهبام، وخياًفِا يف هوهَ خامداً  -6

 ؿىل ؿامهل وال ٍىون مجةل ٔبو ص هبِا. مفَّّسًا ٌصلاث ٔبو اًًس حة ال ًخـدذ وال ًخلدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

149 | P a g e  

 اؽلس خثىن
 

و بثفاق حرف: مثاهَة الاس خثٌاء ؤبذواث: )) كال اؽلؤًف ٌل بثفاق واسٌلن ،"ٕاال" ُو  ُو

 وسواء هسٌلء وسواء وِدى وىوسُ  هرضاً  وىً سِ  فهيا ًلال فٕاهَ تَلاهتا، "وسوى كري"

ٌل بثفاق وفـالن هحياء؛  خال" وُو واحلرفِة اًفـََة تني ومرتذذ ؛"ٍىون وال ًُس" ُو

لال ،"وداصا ؿداو   اتماً  اًالكم اكن ٕارا ًيعة ٕبال فاؽلس خثىن .وَحضا" "داص فهيا ًو

 وال هفي ؿَََ ًخلدم ػل اشلي: ُو واؽلوحة ،مٌَ اؽلس خثىن فَِ رهر ما ُو واًخام حدًا،مو 

 ٕاال اًلوم كام :ونلوضل ؛[249: اًحلرت]﴾كََاًل مهنم ٕاال مٌَ فرشتوا﴿ :ثـاىل كوهل حنو ص هبَ

 كام: حنو مٌلعـاً  ٔبو مثَيا، نٌل مذعال الاس خثٌاء اكن سواء معرًا. ٕاال اًياش وخرح ًسداً 

 ؿىل واًيعة اًحدل اؽلس خثىن يف خاس موحة كري اتماً  اًالكم اكن وٕان .حٌلزاً  ٕاال اًلوم

 يف فِخحـَ ،مٌَ اؽلس خثىن من تدال اؽلس خثىن ٔبي اًحدل، اؽلخعي يف وألزع الاس خثٌاء،

ا﴿: ثـاىل كوهل حنو ٕاؾراتَ َُوٍُ  مر ـَ اَلّ  فَ
ّ
ََِيٌ  ا هْنُمْ  كَ  يياٍهن  :اًيفي ثض حَ واؽلراذ ؛[66: اًًساء]﴾ِمّ

اَلّ  َبَددٌ  ِمٌُكْ  ًَََْخِفْت  َواَل ﴿: حنو
ّ
 ًَْلٌَطُ  َوَمن كَالَ ﴿: حنو والاس خفِام ،[81: ُوذ]﴾اْمَربَثَمَ  ا

مْحَةِ  ِمن َِّ  زر اَلّ  َزِت
ّ
ُّونَ  ا بًٓ  تَ كرئ حِد ؾريب اؽلخعي اؽلس خثىن يف واًيعة؛ [56: احلجر]﴾اًضر

 ًوحدون فاحلجاًسون ٌلعـاً م  الاس خثٌاء اكن وٕان ؛﴾امرٔبثم﴿و ﴾كََال﴿ يف اًس حؽ يف

َِ  ًَُِم َما﴿: حنو اًيعة اَلّ  ِؿؼلٍْ  ِمنْ  ِت
ّ
نِّ  اثَِّحاغَ  ا  وجيزيون ٍرحجوهَ ومتمي ،[157: اًًساء]﴾اًؼر

و انكعاً  اًالكم اكن وٕان .حٌلزٌ  وٕاال حٌلزاً  ٕاال اًلوم كام ما :حنو اإلثحاغ  ًذهر ػل اشلي ُو

 فِـعى اًـوامي، حسة ؿىل اؽلس خثىن ناك مفركًا، اس خثٌاء ٌوسمى مٌَ اؽلس خثىن فَِ

 وما ًسد، ٕاال كام ما: حنو ٕاجياة كري اًالكم هون ورشظَ ،"ٕاال" ثوخد ػل ًو ٌس خحلَ ما

دٌ  َوَما﴿: ثـاىل ونلوهل جًزد، ٕاال مرزث وما ًسدًا، ٕاال زٔبًت اَلّ  ُمَحمر
ّ
: بٓل معران]﴾َزُسولٌ  ا

اَلّ  ظلِ  ؿىََل  ثَُلوًُواْ  َواَل ﴿ ،[144
ّ
اِذًُوا َواَل ﴿ ؛[171: اًًساء]﴾اًَْحِقّ  ا يَ  جُتَ ُْ ًِْىذَاِة  َب الر  ا

ّ
ريِت  ا  ِبً
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ـرة بإلضافة، جمروز تَلاهتا (وسوى كريؼ)ت واؽلس خثىن ؛[46: اًـيىدوث]﴾َبْحَسنُ  يِهَ   ًو

 ًسٍد، وسوى ًسدٍ  كريَ  كاموا: حنو هعهبا فِجة ٕبال اؽلس خثىن ٌس خحلَ مبا وسوى كري

ـربن ًسٍد؛ وسوى ًسدٍ كرَي  كاموا ما: حنو يف نٌل واًيعة اإلثحاغ وجيوس  حبسة ًو

 ًسٍد؛ تلريِ  مرزث وما ،ًسدٍ  كريَ  زٔبًت وما ًسد، وسوى ًسد كرُي  كام ما: حنو يف اًـوامي

 ألًف؛ ؿىل ملدزاً  إكؾراهبا كرصث فٕارا ػاُرًا؛ ٕاؾراهبا اكن (سوى) مدث وٕارا

ٌل كري ال مٌعوة (ٍىون وال ًُستؼ) واؽلس خثىن  ًسدًا، ًُس اًلوم كام: حنو ٔلهَ خرُب

 ًسدٍ  وخال ًسداً  خال اًلوم كام: حنو هبا وهعحَ حٍر جيوس (وداصا وؿدا خالؼ)ت واؽلس خثىن

 وٕان حر، حروف فِيي حرزث وٕان ًسٍد؛ صااود ًسداً  وداصا ًسدٍ  وؿدا ًسداً  وؿدا

َ ٔبن ٕاال ٔبفـال؛ فِيي هعخت  ما وثخعي اجلر؛ ٕاال (داصاؼ)ت اؽلس خثىن يف ٌسمؽ ػل سُدًو

 :ًحَد وكال ،ًسداً  ؿدا ما اًلوم كام: ثلول حباصا ما ثخعي وال اًيعة فِخـني وخال تـدا

 . سائي حماةل ال هـمي وك***بظي ظل خال ما يشء ك ٔبال

 ٕان وامس اؽللازتؼة ٔبفـؼال وخؼرب (ًُسؼ)تؼ اؽلضؼ هبة احلؼروف وخرب ؤبخواهتا اكن خرب ؤبما

 اًخواتؼؽ ؤبمؼا اؽلرفوؿؼاث، يف ؿَهيؼا اًؼالكم لؼدمفذ اجلؼًس ًيفؼي اًيت "ال" وامس ؤبخواهتا

  ((.ثـاىل ظل صاء ٕان ؿَهيا اًالكم فس َبئت
 

 فَِ مسائي:

 رص يف زالج مسائي:اًالكم ؿىل اإلس خثٌاء ًيح -1

 ٔبذواث اإلس خثٌاء [1

 اؽلس خثىن [2

 اؽلس خثىن مٌَ [3

 ٔبذواث اإلس خثٌاء مثاهَة: -2
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و: ٕاالّ 1 -  ( حرف بثفاق، ُو

ٌل: كري3، 2 - وسوى تَلاهتا، فٕاهَ ًلال فهيا: ِسوى هرضًا، ُسوى  ( اسٌلن بثفاق، ُو

 وِدى، َسَواء هسٌلء، ِسَواء هحياء

ٌل: ًُس وال ٍىون5، 4 -  ( وفـالن بثفاق، ُو

لال فهيا داص 8، 7، 6 - و: خال وؿدا وداصا، ًو ( ومرتذذ تني اًفـََة واحلرفِة، ُو

 وحضا

 احلك ؽلا كدَِا اؽلس خثىن ُو امس ًُذهر تـد ٕاال ٔبو ٕاددى ٔبخواهتا خماًفًا يف -3

ذهر كدي ٕاال ٔبو ٕاددى ٔبخواهتا  اؽلس خثىن مٌَ ُو الامس ازلاخي يف احلك ًو

 حنو: خاء اًلوم ٕاال ًسدًا، اًلوم: اؽلس خثىن مٌَ، ًسدًا: اؽلس خثىن

 "ٕاال" هل زالج دالث:تاؽلس خثىن  -4

 وحوة اًيعة [1

 حواس اًيعة واإلثحاغ [2

 ؿىل حسة اًـوامي [3

 ة مواضؽ:يف زالز "ٕاال"تجية هعة اؽلس خثىن  -5

 ٕارا اكن اؽلس خثىن مؤخرًا يف الكم اتم موحة [1

 كام اًلوم ٕاال ًسداً حنو: 

"اؽلوحة": ما اكن ت"اًالكم اًخام": ما اكن اؽلس خثىن مٌَ مذهوزًا فَِ، وتواؽلراذ 

 مثحخًا كري مٌفي

 ٕارا ثلدم اؽلس خثىن ؿىل اؽلس خثىن مٌَ يف الكم اتم موحة ٔبو مٌفي [2

 ا كام ٕاال ًسدًا اًلومُ حنو: كام ٕاال ًسدًا اًلوُم، م
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 ٔبو اس خفِام "اؽليفي": ما اكن فَِ هفي ٔبو هنييتواؽلراذ 

 ٕارا اكن اإلس خثٌاء مٌلعـًا )ؿىل كول احلجاًسني( [3

 حنو: خاء اًخالمِذ ٕاال نخهَبم، ما خاء اًخالمِذ ٕاال نخهَبم

 "اإلس خثٌاء اؽليلعؽ": ٔبن ٍىون اؽلس خثىن ًُس تـضًا من اؽلس خثىن مٌَتواؽلراذ 

 "اإلس خثٌاء اؽلخعي": ٔبن ٍىون اؽلس خثىن تـضًا من اؽلس خثىن مٌَتاذ واؽلر 

 واٍمتمي ٍرّححوهَ وجيزيون اإلثحاغ، حنو: ما كام اًلوم ٕاال حٌلزًا وٕاال حٌلزٌ  فائدت:

 يف الكم اتم مٌفي ٕاال" اًيعة واإلثحاغ ٕارا وكؽ تـد اؽلس خثىن مٌَ "تجيوس يف اؽلس خثىن  -6

 ال ًسدٌ حنو: ما خاء اًلوم ٕاال ًسدًا وإ 

لال  "تجية ٔبن ٍىون اؽلس خثىن  -7 ٕاال" ؿىل حسة اًـوامي يف اًالكم اًياكط اؽليفي، ًو

 هل اإلس خثٌاء اؽلفّرػ،

 حنو: ما كام ٕاال ًسٌد، ما زٔبًت ٕاال ًسدًا، ما مرزث ٕاال جًزدٍ 

 "اًالكم اًياكط": ما اكن اؽلس خثىن مٌَ كري مذهوٍز فَِتواؽلراذ 

لاهتا جمتاؽلس خثىن  -8 ـرة كري وسوى مبا ٌس خحلَ "كري وسوى" ًو روز بإلضافة ًو

 "ٕاال"تاؽلس خثىن 

 ًسد، ما كام اًلوم كري ًسد ٔبو سوى ًسدكام اًلوم كري ًسد ٔبو سوى  حنو:

 ما كام كرُي ًسد وما زبًٔت كرَي ًسد وما مرزث تلرِي ًسد 

ٌل "ًُس وال ٍىون" مٌعوة التاؽلس خثىن  -9  كري ٔلهَ خرُب

 ٍىون ًسداً حنو: كام اًلوم ًُس ًسداً وال 

 هعحَ"خال وؿدا وداصا" جيوس حّرٍ و تاؽلس خثىن  -12

 و: كام اًلوم خال ًسدًا وخال ًسدٍ حن
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َ ػل ٌسمؽ ف فٕان حرزث  ِيي حروف حّر، وٕان هعخت فِيي ٔبفـال، ٕاال ٔبّن سُدًو

 " ٕاال اجلر"داصاتاؽلس خثىن 

"داصا" ؿىل كول تفذَـني اًيعة وال ثخعي "ما"  "خال"ؿدا و تثخعي ما اؽلعدًزة  -11

َ ؤبما كرٍي من اًيحات كد ٔبخاسوا اثعسُد و اًعحَح.تل "ما" اًو  "داصا" ُو

 و: كام اًلوم ما خال ًسدًا وما ؿدا ًسدًا وما داصا ًسداً حن
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 ألسٌلء من اـلفوضاث بة

 

. ٌَمخفؼوط واتتؼؽ بإلضؼافة وخمفؼوط بحلرف خمفوط: زالزة اـلفوضاث: )) كال اؽلؤًف

 وحىت واًالم واًاكف واًحاء ويف وؿىل ؾن وٕاىل منؼ)ت خيفغ ما :ُو بحلرف فاـلفوط

 َوِمن َوِمٌمَ ﴿ :حنو واؽلضمر اًؼاُر جتر ألوىل فاًس حـة ؛(ومٌذ ومذ وزة واًخاء واًواو

ُّؼؼوخٍ  ىَل ﴿ و ؛[7: ألحؼؼزاة]﴾ه
ّ
ُكْ  ظل ا ـُ ُكْ  ٕاًَؼؼَ﴿ ؛[48: اؽلائؼؼدت]﴾َمؼؼْرِح ـُ ؼؼا َمؼؼْرِح ـً َ  ؛[4: ًؼؼووس]﴾مَجِ

َنؼؼ﴿ يِضَ ﴿ ؛[19: اإلوضؼؼلاق]﴾َظَحؼؼقٍ  َؾؼؼن َظَحلًؼؼا نُبر ًرََتْ َُ  َوَزُضؼؼواْ  َؾؼؼهْنُمْ  ظلُ  زر  ؛[119: اؽلائؼؼدت]﴾َؾْيؼؼ

َمَُونَ  اًُْفطْلِ  َوؿىََل  َوؿََهَْيَا﴿  َمؼا َوِفهيَؼا﴿ ؛[22: اشلازايث]﴾بآَيثٌ  اْلَْزِط  َويِف ﴿ ؛[22: اؽلؤمٌون]﴾حُتْ

 َِ َ هَتِ َِ  بِٓمٌُواْ ﴿ ؛[179: بٓل معران]﴾ِبعلِ  واْ فَبِٓمٌُ ﴿ ؛[17: اًزخرف]﴾اْلَهُفُس  جَض ْ ِ ﴿ ؛[127: اإلدشاء]﴾ِت ر  غِلّ

َماواِث  يِف  ما َماَواِث  يِف  َما هلرُ ﴿ ؛[284: اًحلرت]﴾اًسر   ؛[116: اًحلرت]﴾اًسر

 تـَيَ تؼاُر خيخط ال ما مفهنا ،اؽلضمر ؿىل ثدخي الو ت َتخط بًؼاُرألخري  واًس حـة

و ؼانِ  َوْزَذتً ﴿: ووحنؼ (واًؼواو وحؼىت اًؼاكف) ُو َُ  وكؼد اكٔلسؼد؛ سًؼدو  ؛[37: اًؼرمحن]﴾اَكزِلّ

: وكؼؼوهلم ؛[5: اًلؼدز]﴾اًَْفْجؼؼرِ  َمْعََؼؽِ  َحؼىتر ﴿: وحنؼؼو اًضؼـر رضوزت يف اًضؼؼمري ؿؼىل ثؼدخي

 (زةر )و (ظلؼ)تؼ خيؼخط مؼا ومهنا واًرمحن؛ وظل: وحنو بجلر زٔبسِا حىت اًسمىة ٔبلكت

و اؽلخلكم ًَاء ٔبو ٌَىـحة مضافاً   )اتًؼرمحن وهؼدز ،حَؼَريّب  اًىـحؼة وحََرِةّ  اتعل، :حنو ًخاءا ُو

و بًزمان خيخط ما ومهنا ؛(وحتَاثم  مؼذُ  ٔبو ادلـؼةِ  ًؼوم مٌؼذ زٔبًخَ ما: حنو ومذ مٌذ: ُو

و كاًحاً  بًيىراث خيخط ما ومهنا ًومني،  ثؼدخي وكؼد ازلاز؛ يف زخي زة: حنو ،ةر زُ  ُو

: كؼوهل حنؼو ٌَمـؼىن معاتق تـدٍ جمتَزي ًخفسريوا واًخذنري ًإلفراذ مالسم كائة مضري ؿىل

رؼزُ  حلؼؼى زة حتؼؼذف وكؼؼد فذَؼؼة، َت َؼؼي :نلؼؼوهل اًؼؼواو تـؼؼد معَِؼؼا ًو  ٔبزىخ اًححؼؼر مكؼؼوح ًو

 ظركؼت كؼد حؼدىل مفؼثطل :نلؼوهل نثؼرياً  اًفؼاء وتـؼد، ًَخذًل اهلموم تبٔهواغ ؿًل***سدوهَل 

َِ مَ  تي: نلوهل كََال تي وتـد، [حمول متامئ ري ؾن فبًَِٔهتا] ومرضؽ  .هممؼَ تـد كعـت َِِم
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 ما وحزاذ. ؛خَهل من احلَات ٔبكض ندث***ظَهل يف وكفت ذاز زمس :نلوهل ٔبكي وتدوهنن

ؼا ﴿ حنؼو: ،اجلؼر معؼي ؾؼن حىفِؼن فال واًحاء وؾن من تـد نثريا مر مۡ  ّمِ هِتِ  ؛[25: هؼوخ]﴾َخِعِٓؼـَ 

 ٔبن اًلاًةف وزة، اًاكف تـد وحزاذ ؛[155: اؽلائدت]﴾هلضِمۡ  فامب﴿ ؛[42: اؽلؤمٌون]﴾كََيٍ  ؾٌل﴿

 نٌل***مضِد ًوم زينخي ػل ماخد ٔبد :نلوهل ادلي ؿىل حِيئذ فِدخالن اًـمي ؾن ٌلحىفِ

 ال وكؼد؛ صؼٌلالث زؼويب حرفـن***ؿؼل يف ٔبوفِت زمبا :كوهل. و مضازتَ َتيَ ػل معرو س َف

 موالان هيرص :وكوهل؛ جنالء وظـية ترصى نذو ***ظلِي فَثس   رضتة زمبا :نلوهل حىفٌِل

  ((وخازم ؿَََ جمروم اًياش نٌل***هَبٔ  وهـؼل
 

 فَِ مسائي:

 اـلفوضاث زالزة ٔبهواغ: -1

و [1  ما خيفغ حبرف من حروف اخلفغ خمفوط بحلرف، ُو

 حنو: من اًحُت، ٕاىل اؽلسجد

و ما خيفغ بؽلضاف ؿىل كول حصَح، وتَ كال اؽلعيف [2  خمفوط بإلضافة، ُو

 ؽلضافخمفوط ب ٕاًََحنو: نخاُة ًسٍد، "ًسٍد" مضاف 

و ما خيفغ ثسسة اثحاغ اؽلخحوغ اـلفوط كدهل  [3  اتتؽ ٌَمخفوط، ُو

 حنو: خاء ًسٌد من ماكٍن تـَدٍ 

 حروف اخلفغ نثريت، رهر اؽلعيف مهنا ُيا ٔبزتـة ؾرش حرفاً  -2

 حروف اخلفغ كسٌلن: -3

 س حـة: جتر اًؼاُر واؽلضمر، ويه [1

ُّوخٍ  َوِمن َوِمٌمَ ﴿من، حنو كوهل ثـاىل:  (1  [7ألحزاة: ]﴾ه

ىَل ﴿ حنو كوهل ثـاىل:ٕاىل،  (2
ّ
ُكْ  ظل ا ـُ ُكْ  ٕاًََ﴿ ؛[48اؽلائدت: ]﴾َمْرِح ـُ ا َمْرِح ـً َ  [4ًووس: ]﴾مَجِ
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َننُبر ﴿ؾن، حنو كوهل ثـاىل:  (3 يِضَ ﴿ ؛[19اإلوضلاق: ]﴾َظَحقٍ  َؾن َظَحلًا ًرََتْ  َؾهْنُمْ  ظلُ  زر

َُ  َوَزُضواْ   [119اؽلائدت: ]﴾َؾْي

َمَُونَ  اًُْفطْلِ  ؿىََل وَ  َوؿََهَْيَا﴿ؿىل، حنو كوهل ثـاىل:  (4  [22اؽلؤمٌون: ]﴾حُتْ

َِ  َما َوِفهيَا﴿ ؛[22اشلازايث: ]﴾بآَيثٌ  اْلَْزِط  َويِف ﴿يف، حنو كوهل ثـاىل:  (5 َ هَتِ  جَض ْ

 [17اًزخرف: ]﴾اْلَهُفُس 

َِ  بِٓمٌُواْ ﴿ ؛[179بٓل معران: ]﴾ِبعلِ  فَبِٓمٌُواْ ﴿اًحاء، حنو كوهل ثـاىل:  (6  [127اإلدشاء: ]﴾ِت

ِ ﴿هل ثـاىل: اًالم، حنو كو (7 ر َماواِث  يِف  ما غِلّ  يِف  َما هلرُ ﴿ ؛[284اًحلرت: ]﴾اًسر

َماَواِث   [116اًحلرت: ]﴾اًسر

 َتخط بًؼاُر، ويه ٔبزتـة ٔبهواغ: [2

 ال َتخط تؼاُر تـَيَ، ويه اًاكف وحىت واًواو (1

انِ  َوْزَذتً ﴿حنو:  َُ ِ  َحىتر ﴿ ؛[37اًرمحن: ]﴾اَكزِلّ  [5اًلدز: ]﴾اًَْفْجرِ  َمْعََؽ

 تَفغ اجلالةل و"زّة" مضافًا ٕاىل اًىـحة وايء اؽلخلكم، ويه اًخاء َتخط (2

 حنو: اتعل وحرّة اًىـحة وحريّب 

 َتخط بًزمان، ويه: مٌذ ومذ (3

 ما زٔبًخَ مٌذ ًوم ادلـة بٔو مذ ًومنيحنو: 

 َتخط بًيىراث، ويه: ُزةر  (4

 حنو: ُزةر زخٍي يف ازلاز

" ؿىل مضري كائة مالسم ًإلفراذ -4  معاتق تـدٍ جمتَزي واًخذنري واًخفسري كد ثدخي "ُزةر

  ،ٌَمـىن

َر: حنو  فذَة ُزت

حلى "ةر زُ " حتذف كد -5  وتدوهننر  تي وتـد اًفاء وتـد اًواو تـد معَِا ًو
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 ًَي ةر زُ ، ٔبي: و اًححر مكوح ًوَي حنو:

 مثطل ةر رُ ، ٔبي: فحدىل مفثطل 

 هممَ ةر زُ ، ٔبي: تي هممَ تـد كعـت َمهم تي 

 ذاز زمس ةر زُ ، ٔبي: ظَهل يف وكفت ذاز زمس 

 اجلر معي ؾن حىفِن فال واًحاء وؾن من تـد ما حزاذ -6

ا حنو:  مر هِتِۡم﴾ ﴿ّمِ   [155اؽلائدت: ]﴾هلضِمۡ  فامب﴿ ؛[42اؽلؤمٌون: ]﴾كََيۡ  ؾٌل﴿ ؛[25هوخ: ]َخِعِٓـَ 

 ادلي ؿىل حِيئذ فِدخالن اًـمي ؾن ٌلحىفِ ٔبن اًلاًةف وزة، اًاكف تـد حزاذ -7

 ؿؼل يف ٔبوفِت زمبا، معرو فس َ نٌلحنو: 

 اًـمي ؾن حىفٌِل ال وكد، وزة اًاكف تـدما  حزاذ -8

 وخازم ؿَََ جمروم اًياش نٌل، ظلِي فَثس   رضتة زمباحنو: 
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 بإلضافة اـلفوط فعي

 

 من اؽلضاف جتًرد وجية ًسد؛ كالم: فٌحو بإلضافة اـلفوط ؤبما: )) كال اؽلؤًف

 معرو؛ واكثحو ًسد؛ كالما: حنو وادلؽ اًخثًِة هوين ومن د،ًس كالم يف نٌل اًخيوٍن

و بًالم ًلدز ما مهنا: ٔبكسام زالزة ؿىل واإلضافة  جىر، وزوة ًسد، كالم :حنو الٔنرث ُو

 وخامت ساح وبة خز، زوة: حنو نثري ورضل مبن ًلدز ما ومهنا وما ٔبص حَ رضل؛

 وجيوس بتَ، يف ثلدم نٌل َزياٍمت  ؿىل ٕاًََ اؽلضاف هعة اًيوغ ُذا يف وجيوس ،ددًد

و (يفؼ)ت ًلدز ما ومهنا ؛ٌَمضاف اتتؽ ٔبهَ ؿىل زفـَ س حبٔ: ]﴾اٌََي مىر تي﴿: حنو كََي ُو

ة ًفؼَة هوؿان واإلضافة .[41: ًوسف]﴾اًسجن حيبع  ً  ﴿و ،[33  ضاتعِا فاٌَفؼَة ،ومـيًو

 واؽلراذ اًعفة، ًخطل مـموال ٕاًََ اؽلضاف ٍىون بٔنظفة، و  اؽلضاف ٍىون بٔن: ٔبمران

 واًعفة اًـحد، مرضوة :حنو اؽلفـول وامس ًسد، ضازة: حنو اًفاؿي امس بًعفة

ة. اًوخَ حسن: حنو اؽلض هبة : حنو ألول ٔبو ًسد، كالم: حنو ألمران فهيا اهخفى ما واؽلـيًو

 :وثفِد حمضة،: اإلضافة ُذٍ وجسمى اًلايض؛ اكثة :حنو فلط اًثاين ٔبو ًسٍد، ٕاهرام

 ناك ٕان اؽلضاف وَتعَط ًسِد، المُ ك: حنو مـرفة ٕاًََ اؽلضاف اكن ٕان اؽلضاف ثـًرف

 َتعَعًا، وال ثـًرفاً  ثفِد فال اٌَفؼَة اإلضافة ؤبما. زخيٍ  كالمُ : حنو ىىرت ٕاًََ اؽلضاف

 جمروز ٕاًََ اؽلضاف ٔبن واًعحَح .حمضة كري: وجسمى اٌَفغ يف اًخخفِف ثفِد وٕامنا

  ((.ظل صاء ٕان اًخواتؽ يف يتًبٔ  اـلفوط واتتؽ بإلضافة؛ ال بؽلضاف
 

 فَِ مسائي:

 اإلضافة ًلة: اإلس ياذ -1

واظعالدًا: ٕاس ياذ امس ٕاىل بٓخر ؿىل ثلدٍر حرف حر، ٌوسمى ألول مضافًا وٕاؾراهبا 

 ؿىل حسة اًـوامي، واًثاين مضافًا ٕاًََ وٕاؾراتَ اخلفغ ذامئاً 
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 حنو: نخاة سـٍد، ٔبي: ًسـدٍ 

  ،وادلؽ اًخثًِة هوين ومن ،"ًسدٍ  كالم" يف نٌل ،اًخيوٍن من اؽلضاف جتًرد جية -2

 ًسد واكثحو ًسد كالما: حنو

فؼَة  اإلضافة كسٌلن: -3 ة ًو  مـيًو

ة يه: ما ٔبفاذث اؽلضاف ثـًرفًا ٕان اكن اؽلضاف ٕاًََ مـرفة، -4  اإلضافة اؽلـيًو

 حنو: نخاُة ًسٍد، 

 وَتعَعًا ٕان اكن اؽلضاف ٕاًََ ىىرت،

 حنو: ُذا نخاُة حنوٍ 

سّمى ُذٍ اإلضا ذٍ ٌو  زالزة ٔبهواغ: ؿىل اإلضافةفة حمضة، ُو

 "اًالم"،تالمِّة، ويه ما ًلدز  [1

 حنو: كالُم ًسٍد، ٔبي: ًًزد؛ زوُة جىٍر، ٔبي: ًحىر

 "من"،تتَاهَة، ويه ما ًلدز  [2

  ددًٍد: من ددًدٍ متُ احنو: زوُة خٍز، ٔبي: من خٍز؛ خ

 وجيوس يف ُذا اًيوغ هعة اؽلضاف ٕاًََ ؿىل ٔبهَ متَزي،

 خزاً  حنو: زوةٌ 

 وجيوس زفـَ ؿىل ٔبهَ اتتؽ ٌَمضاف تدل ٔبو ؾعف تَان،

 حنو: خامٌت ددًدٌ 

 "يف"،تػرفِة، ويه ما ًلدز  [3

 حنو: تي مىر اٌََي، ٔبي: يف اٌََي

اإلضافة اٌَفؼَة يه: ما ال ثفِد اؽلضاف ثـًرفًا وال َتعَعًا، وٕامنا ثفِد اًخخفِف يف  -5

 :فاٌَفؼَة ضاتعِا ٔبمراناٌَفغ وجسمى كري حمضة. 
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 ن اؽلضاف ظفةً ٔبن ٍىو [1

 ؤبن ٍىون اؽلضاف ٕاًََ مـموال تخطل اًعفة [2

 َِ خحنو: ضازُة ًسٍد، مرضوُة اًـحِد، حسُن اًو 

 جية جتًرد اؽلضاف من "ال" ٕارا اكهت اإلضافة مـيوايً  -6

 جيوس ذخول "ال" ؿىل اؽلضاف يف اإلضافة اٌَفؼَة ثرشظ ٔبن ٍىون مثىًن، -7

 حنو: خاء اؽلىرما ًسٍد، 

 حنو: خاء اؽلىرمو ًسدٍ ٔبو مجؽ مذهر ساؽلًا، 

 زُش اًيحوِ "ال"، حنو: خاء اؽلد ٔبو مضافًا ٕاىل ما فَِ

 "ال"، حنو: خاء اًلازُئ نخاِة اًرصِف  فَِ ٔبو مضافًا ٕاىل امس مضاف ٕاىل ما

 ٕاضافهتا وؿدهما زالزة ٔبهواغ: ألسٌلء بًًس حة ٕاىل -8

و نثري نٌل يف ٔبمثةل اًساتق [1  حواس ٕاضافذَ، ُو

ظوالث سوى "ٔبي" ؤبسٌلء اًرشظ صازاث واؽلو ر واالٕ امذياغ ٕاضافذَ، اكًضٌلئ [2

 س خفِام سوى "ٔبي" ٔبًضًا.والا

 وحوة ٕاضافذَ، ٕاما ٕاىل اؽلفرذ وٕاما ٕاىل ادلي، [3

o  ا، فبٔكول: ؾيد ًسٍد، زلى اًحاة، من زلن فألول، حنو: ؾيد وزلى وزلن وحنُو

 حىمٍي خدري

o واًثاين، حنو: حِر، ثلول: خَست حِر خَس ٔبتوك 
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 ألفـال ٕاؾراة بة
 

 وألمؼر اؽلؼايض ؤبن ومضؼازغ، ؤبمؼر مؼاط: ٔبهؼواغ زالزؼة اًفـي ٔبن ثلدم: )) كال اؽلؤًف

 اًخوهَؼد تيون وال اإلانج تيون ًخعي ػل ٕارا اؽلضازغ ُو ألفـال من اؽلـرة ؤبن مديَان،

 ٕارا .واجلؼزم واًيعة اًرفؽ: زالزة اإلؾراة ٔبهواغ من ًدخهل اًفـي ٔبنثلدم و  هل، اؽلحارشت

ؼو ،بؽلضؼازغ خؼاض فاإلؾراة رضل ؼلؿُ  اكن  انظؼة ؿََؼَ ًؼدخي حؼىت ٔبتؼداً  مرفؼوغ ُو

كَ ﴿ :حنو فِجزمَ خاسم ٔبو فِيعحَ اير
ّ
ُحدُ  ا ـْ َ كَ  ه اير

ّ
نيُ  وا ـِ َخ   (([5: اًفاحتة]﴾وَس ْ

 

 فَِ مسائي:

 اًفـي زالزة ٔبهواغ: ماٍط ؤبمر ومضازغ، -1

o وألمر مديَان ؤبن اؽلايض 

o ؤبن اؽلـرة من ألفـال ُو اؽلضازغ 

 ٔبن اًفـي اؽلضازغ مرفوغ بٔتدًا حىت ًدخي ؿَََ انظة فِيعحَ ٔبو خاسم فِجزمَ -2

كَ ﴿: كوهل ثـاىل حنو اير
ّ
ُحدُ  ا ـْ َ كَ  ه اير

ّ
نيُ  وا ـِ َخ  [5اًفاحتة: ]﴾وَس ْ

 ًخىن اًفـي اؽلضازغ يف داًخني: -3

 ثعي تيون اإلانجاؿىل اًسىون ٕارا  [1

ُُ ﴿: كوهل ثـاىل حنو َد َن َبۡوًَؼَٰ ـۡ َُٰث ٍُۡرِض زِلَ ًَۡوَٰ
 
﴾َوب  [233: اًحلرت]نر

 حارشتاؽل ثعي تيون اًخوهَد اؿىل اًفذح ٕارا  [2

 حنو: ًَىذنبر ؿًّل ذزسَ
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 اؽلضازغ هواظة

 

 تبٔن ًيعة كسمو  تيفسَ ًيعة كسم: كسٌلن ثيعحَ اًيت واًيواظة: )) كال اؽلؤًف

 نبَ  ظلُ  ٍُرًِدُ ﴿: حنو ػن وال تـؼل جس حق ػل وٕان ٔبن: بٔددُا: ٔبزتـة: فألول. تـدٍ مضمرت

ِفَّف   ؿؼَِلَ ﴿ :حنو ؼلِتـ س حلت فٕان ؛[184: اًحلرت]﴾َخرْيٌ  ثَُعوُمواْ  َوَبن﴿ ؛[28: اًًساء]﴾َؾيُكْ  خُيَ

ََُىونُ  َبن  حمذوف، اًضبٔن مضري وامسِا اًثلِةل من خمففة فِيي ؛[22: اؽلزمي]﴾ِمٌُك  س َ

و مرفوغ واًفـي ا وفاؿهل ُو  انفوهج تؼن س حلت ٕانو  اًيواخس، بة يف ثلدم نٌل خرُب

ُحواْ ﴿: حنو  ًن واًثاين واًرفؽ؛ بًيعة اًس حـة يف وكرئ؛ [71: اؽلائدت]﴾ِفْذيَةٌ  حَُىونَ  َباَلّ  َوَحس ِ

ررْبَخَ  ًَن﴿: حنو َِ  ه َْ َ  ًفؼاً  :بًالم اؽلس حوكة ويه اؽلعدًزة يك واًثاًر ؛[91: ظَ]﴾ؿَاِنِفنيَ  ؿََ

ِْاَل ﴿: حنو  اًالم ثلد ػل فٕان حىرمين، يك حئت: حنو ثلدٍرا ٔبو ؛[23: احلدًد]﴾ثَبَِسْوا ًَِى

 يف ظدزث ٕان ٕارن: واًراتؽ وحوًب؛ تـدُا مضمرت (ٔبنؼ)ت مٌعوة واًفـي خازت (يكؼ)ف

 (الؼ)ت ٔبو لسمبً  ؾهنا مٌفعالً  ٔبو هبا ومذعالً  مس خلدالً  تـدُا اًفـي واكن اًالكم، ٔبول

 ٔبان :كال ؽلن حواب م،ٔبخِح ال بٔو ٕارن ٔبهرمم وظل بٔو ٕارن ٔبهرمم ٕارن: حنو اًيافِة

و تـدٍ بٔن ٕبضٌلز اؽلضازغ ًيعة ما اًثاين .وحزاء حواة حرف وجسمى ،بٓثَم  ُو

 الم: ويه مخسة فألول وحوًب؛ تـدٍ ٔبن ضمرث وما حواسًا، تـدٍ ٔبن ضمرث ما: كسٌلن

اًَِمنيَ  ًَِرِةّ  ًًُِْسؼِلَ  َوُبِمْرانَ ﴿ :حنو يك ـَ  ؿىل اًـاظفاث ؤبو ومث واًفاء واًواو ؛[71: ألهـام]﴾اًْ

ي يف ًُس: ٔبي ط،ًخا امس  ٕاىل ٔبحة] ؾَين وثلر ؾحاءت ًوخس :كوهل حنو اًفـي ثبًٔو

 ؛[حرة ؿىل ٔبحربً  ٔبوثر نيت ما] فبٔزضََ مـرت ثوكؽ ًوال :وكوهل؛ [اًضفوف ًخس من

 َبوْ ﴿ :ثـاىل وكوهل؛ [اًحلر ؿافت ؽلا ًرُضة اكًثوز] ٔبؾلهل مث اكَسَ  وكذًل ٕاين وكوهل:

و :واًثاين ؛[51: ضوزىاً ]﴾َزُسواًل  ٍُْرِسيَ   نٌل اجلازت يك: س خة وحوبً  تـدٍ ٔبن ثضمر ما ُو

هَبُمْ  ظلُ  اَكنَ  َوَما﴿ :حنو اجلحوذ المو ثلدم ِذّ ـَ َُ  تـدُا اًفـي اكن ٕان وحىت ؛[33: ألهفال]﴾ًِ
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يَا ٍَْرِحؽَ  َحىتر ﴿ :حنو مس خلدال َْ َ ً
ّ
 :نلوهل ٕااَلّ  مبـىن بٔو ٕاىل مبـىن ؤبو ؛[91: ظَ]﴾ُموىَس  ا

 ٕارا ونيت :وكوهل؛ ًعاجر ٕاال الٓمال اهلاذث مفا***اؽلىن ٔبذزك ٔبو اًعـة سدسَِنلٔ 

 تيفي نيذمس حوك  اؽلـَة وواو اًس حخِة وفاء؛ جس خلمي بٔو وـوهبا هَّسث***كوم كٌات مغزث

مْ  ًُْلَغَٰ اَل ﴿: حنو بًفـي ظَة ٔبو حمغ ؼلََ ﴿ ؛[36: فاظر]﴾فََُِموثُوا ؿََهَْيِ ـْ َ اجِرٍِنَ  َوً بٓل ]﴾اًعر

َِ  ثَْعَلْوا َواَل ﴿ ،[142: رانمع ُكْ  فََِِحير  ِفِ َْ َ  وجرشَة  اًسمم ثبٔك ال ؛[81: ظَ]﴾قََضيِب  ؿََ

  ((اٌَنب
 

 فَِ مسائي:

 ًيعة اؽلضازغ ٕارا ثلدمذَ ٕاددى اًيواظة -1

 اًيواظة كسٌلن: -2

 كسم ًيعة تيفسَ [1

 رت تـدٍ"ٔبن" مضمتكسم ًيعة  [2

 اًيواظة تيفسَ ٔبزتـة: -3

 خلدالٔبْن، ويه حرف معدز وهعة واس   [1

 حنو: ٔبًزد ٔبْن ٔبسوز اًعدًق

 ثيخَِ: 

o ََُىونُ  َبن ؿؼَِلَ ﴿: كوهل ثـاىل "ؿؼل"، حنوت ٔبن ٕاْن س حلت فِيي  [22اؽلزمي: ]﴾ِمٌُك  س َ

و ضخمففة من اًثلِةل وامسِا مضري اً  ا.و بٔن حمذوف واًفـي مرفوغ ُو  فاؿهل خرُب

o  ُحواْ ﴿ :كوهل ثـاىل ا فوهجان، حنوهت"ػن" ؤبخواتٕاْن س حلت و  حَُىونَ  َباَلّ  َوَحس ِ

 واًرفؽ بًيعة اًس حـة يف كرئ [71اؽلائدت: ]﴾ِفْذيَةٌ 

 ًن، ويه حرف هفى وهعة واس خلدال [2

خَ  ًَن﴿ :كوهل ثـاىل حنو ررْبَ َِ  ه َْ َ  [91ظَ: ]﴾ؿَاِنِفنيَ  ؿََ
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، ًفؼاً  اجلر اًخـََََة المت اؽلس حوكةوهعة واس خلدال، ويه  يك، ويه حرف معدز [3

ِْاَل ﴿حنو كوهل ثـاىل:   ؛[23احلدًد: ]﴾ثَبَِسْوا ًَِى

 رًا، حنو: حئت يك حىرمينٍٔبو ثلد

  ثيخَِ:

 مضمرت تـدُا وحوبً  "ٔبن"تن ػل ثلدز اًالم فؼ"يك" خازت واًفـي مٌعوة إ ف

، ويه حرف حواة وحزاء ًالكم ًلؽ كدَِا، ويه ال ثيعة اؽلضازغ ٕاال تثالزة ٕارن [4

 رشوظ:

 ٔبن حىون يف ظدز اًالكم (1

 الً ٔبن ٍىون اًفـي تـدُا مس خلد (2

 ٔبن حىون مذعةًل بًفـي (3

 ٔبهرمم، حواًب ؽلن كال: ٔبًزد ٔبن ٔبسزك حنو: ٕارن

 : ثيخَِ

 واًفـي بًلسم ٔبو تالم اًيافِة جيوس اًفعي تني ٕارن

 ِحمال ُبخ   ٔبهرمم، ٕارنٕارن وظل حنو:

 مضمرت تـدٍ كسٌلن: حواسًا ووحوبً  "ٔبن"تاًيواظة  -4

o  ا يف اًالكم وٕاض"اجلواس"تواؽلراذ ا: حواس ٕاػِاُز  ٌلُز

o  ا يف اًالكم"اًوحوة"تواؽلراذ  : ؿدم حواس ٕاػِاُز

 مضمرت تـدٍ حواسًا مخسة، ويه: "ٔبن"تاًيواظة  -5

 لال ًِا: الم اًخـََي، ًالم يك و  [1

 ، "اًزائدت"ٔبو  "ال اًيافِة"ت ًلرتن اًفـي اّل بٔ  ٌوضرتظ

اًَِمنيَ  ًَِرِةّ  ًًُِْسؼِلَ  َوُبِمْرانَ ﴿حنو كوهل ثـاىل:  ـَ  سؼلو ، ٔبي: ٔلن [71ألهـام: ]﴾اًْ
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ا "اًزائدت"ٔبو  "ال اًيافِة"تفٕان اكرتن   وحة ٕاػِاُز

o  ،َد  ًِئاَلر ٍَُىوَن ﴿ حنو كوهل ثـاىل:فألول ـۡ َ ُةۢ ت ِ ُحجر غلر
 
ُسِي   ٌَِيراِش ؿىََل ب ًرُّ

 
 [165اًًساء: ]﴾ب

o  ،ِة  ئاَلر ًِ ﴿ حنو كوهل ثـاىل:واًثاين ًِۡىذَ َٰ ُي ب  ُۡ ؼَلَ َب ـۡ َ  [29احلدًد: ]﴾ً

" ُو اجلامد اخلاًط امس"تاخلاًط، واؽلراذ  امس ؿىل اًـاظفاث ؤبو ومث واًفاء اًواو[ 2

ا  معدزًا اكن ٔبو كرُي

 ، ٔبي: وبٔن ثلّر؛ؾَين وثلر ؾحاءت ًخس حنو:

 زضََ؛بٔ ، ٔبي: فبٔن فبٔزضََ مـرت ثوكؽ ًوال

 ؛ٔبؾلهل ، ٔبي: مث ٔبنٔبؾلهل مث اكَسَ  وكذًل ٕاين

 ، ٔبي: ٔبو ٔبن ٍرسي[51اًضوزى: ]﴾َزُسواًل  ٍُْرِسيَ  بَوْ ﴿ :ثـاىل وكوهل

 مضمرت تـدٍ وحوًب س خة، ويه: "ٔبن"تاًيواظة  -6

 يك اجلازت، ثرشظ ؿدم اؽلس حوكة بًالم ًفؼًا ٔبو ثلدٍراً  [1

 حئت يك حىرمينحنو: 

 ٔبو "ػل ٍىن" "ما اكن"تاؽلس حوكة الم اجلحوذ، ويه  [2

o  :يَُكۡ   اَكَن  َوَما ﴿فألول، حنو كوهل ثـاىل ميَؼَٰ
ّ
ِضََؽ ا َُ ًِ  ُ غلر

 
 اَكنَ  َوَما﴿ ؛[143: اًحلرت]﴾ب

هَبُمْ  ظلُ  ِذّ ـَ َُ  [33ألهفال: ]﴾ًِ

o  ،رۡم  حنو كوهل ثـاىل:واًثاين ۡلِفَر ًَُِمۡ  ٍَُىِن  ﴿ً ََ ًِ  ُ غلر
 
  [137: اًًساء]﴾ب

 حىت، ثرشظ ٔبن ٍىون اًفـي تـدُا مس خلدالً  [3

يَا ٍَْرِحؽَ  َحىتر ﴿حنو كوهل ثـاىل:  َْ َ ً
ّ
 [91ظَ: ]﴾ُموىَس  ا

ِا مـ   يَان ؾيد ادلِوز:ًو

ۡؾُحۡد  ﴿حنو كوهل ثـاىل: اًلاًة، ٔبي: مبـىن ٕاىل،  (1
 
ََِلنيُ  َوب ًۡ

 
َََم ب رَم َحىتر  ًَبٔۡثِ احلجر: ]﴾َزت

 ، ٔبي: ٕاىل ٔبن ًبٔثَم اًَلني[99
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 اًخـََي، ٔبي: مبـىن يك،  (2

 حنو: ٔبسَمت حىت ٔبذخي اجلية، ٔبي: يك ٔبذخي اجلية

 ٔبو مبـىن "ٕاىل" ٔبو "ٕاال"  [4

o َِّن اًعـة ٔبو ٔبذزك اؽلىن، ٔبي: ٕاىل ٔبن ٔبذزك اؽلىنس د س : لٔ فألول، حنو 

o :جس خلمي، ٔبي: ٔبن وـوهبا بٔو جس خلمي هَّسُث  واًثاين، حنو 

 فاء اًس حخِة وواو اؽلـَة مس حوكذني تيفي حمغ ٔبو ظَة بًفـي [5-6

مْ  ًُْلَغَٰ اَل ﴿حنو كوهل ثـاىل:    ؛ [36فاظر: ]﴾فََُِموثُوا ؿََهَْيِ

َِ  ثَْعَلْوا َواَل ﴿ ُكْ  ِحير فََِ  ِفِ َْ  ؛[81ظَ: ]﴾قََضيِب  ؿَََ

ؼلََ ﴿ ـْ َ اِجرٍِنَ  َوً   ؛[142بٓل معران: ]﴾اًعر

 اٌَنب وجرشَة  اًسمم ثبٔك ال
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 اؽلضازغ حواسم
 

 ًفـَني، وخاسم وادد، ًفـي خاسم: هوؿان ويه ؾرشت، مثاهَة واجلواسم: )) كال اؽلؤًف

و س حـة فألول َ  ًسَِلْ  ًَمْ ﴿ :حنو ػل،: ُو  ؛[4-3: اإلخالض]﴾َبَددٌ  ُنُفًوا هلرُ  ٍَُىن َوًَمْ ( *) ًُوزَلْ  مْ َوً

ا الَكر ﴿ :حنو وؽلا، خْ  َبًَمْ ﴿ :حنو ٔبػل، ،[23: ؿخس]﴾َبَمَرٍُ  َما ًَْلِغ  ًَمر : اًرشخ] ﴾َظْدَزكَ  ضَلَ  ورَْشَ

 ؛ واسغ واًضُة ٔبحص ٔبما فلَت*** اًعحا ؿىل اؽلضُة ؿاثخت دني ؿىل :نلوهل ؤبؽلا، ،[1

َُيِفْق ﴿ :حنو وازلؿاء ألمر والم ةٍ  ُرو ًِ ـَ ن َس َِ  ِمّ خِ ـَ ََْلِغ ﴿ ؛[7: اًعالق]﴾َس يَا ًِ َْ َ  ؿََ

ُّمَ  َزنْ  اَل ﴿ :حنو وازلؿاء اٍهنيي يف وال ؛[77: اًزخرف]﴾َزت : اًحلرت]﴾ثَُؤاِخْذانَ  اَل ﴿ ؛[42: اًخوتة]﴾حَتْ

اًَْواْ  كُيْ ﴿ :حنو اجلزاء تَ وكعد تـدٍ اؽلضازغ من اًفاء سلعت ٕارا واًعَة ؛[286 ـَ  ثَ

 ازلخول تني اٌَوى ثسلط***ومزنل حدَة رهرى من هحم كفا :وكوهل ؛[151: ألهـام]﴾َبثْيُ 

و واًثاين؛ حفومي و ؾرش ٔبدد فـَني جيزم ما ُو ن﴿ :حنو ٕان :ُو
ّ
ْحُكْ  ٌََضبِ  ا ُِ : اًًساء]﴾ًُْذ

َُواْ  َوَما﴿ :حنو وما ؛[133 ـَ َُ  َخرْيٍ  ِمنْ  ثَْف ََْم ـْ َ َميْ  َمن﴿ :حنو ومن ؛[197: اًلربت]﴾ظلُ  ً ـْ َ ً 

زَ  ُسوًءا َِ  جُيْ  ثبٔمري همٌل ؤبهم[ كاثًل حدم ان مين ٔبقرك] :نلوهل وهمٌل ؛[123: اًًساء]﴾ِت

ا َبايًّ ﴿: حنو وبٔي ٔبمق؛ ثلم ٕارما: حنو وٕارما؛ ًفـي اًلَة اء فهََلُ  ثَْدُؾواْ  مر  اَلمْسَ

ىَن   اًـٌلمة ٔبضؽ مىت[ اًثيااي وظالغ خال اجن ٔبان] :نلوهل ومىت ؛[112: اإلدشاء]﴾اًُْحس ْ

؛ ثزنل اًرحي تَ ثـدل ما فبأين[ تلفرت اكهت اًلراء اًيـجة ٕارا] :نلوهل ٔباينو ؛ ثـرفوين

 ثبهٔتا ٔبّن  فبٔظححت :نلوهل ؤبّن  ؛[78: اًًساء]﴾اًَْمْوُث  ًُْدِزوكُُّ  حَُىوهُواْ  َبًْيََما﴿ :حنو ؤبٍن

 ضل ًلدز جس خلم حِامث :نلوهل ِامثوح ؛ حجابٔ ث وانزاً  حزال حعحا جتد***هبا جس خجر

ذٍ؛ ألسمان كاجر يف جناداً ***ظل  (وٕارما ٕان) ٕاال ٔبسٌلء لكِا ؾرشت اإلددى ألذواث ُو

 اجلواة ًعَح ػل وٕارا. وحزاء حوابً  اًثاين ٌوسمى رشظًا، ألول ٌوسمى حرفان. فٕاهنٌل

ن﴿ :حنو بًفاء اكرتاهَ وحة رشظاً  جيـي ٔبن
ّ
رْيٍ  ًَْمَسْسمَ  َوا ءٍ  ُكِّ  ؿىََل  فَُِوَ  خِبَ  يَشْ
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ن كُيْ ﴿ ؛[17: ألهـام]﴾كَُدٍرٌ 
ّ
حُّونَ  ُنيُتْ  ا ـُويِن  ظلَ  حُتِ رِح َُواْ  َوَما﴿ ؛[31: بٓل معران]﴾فَاث ـَ  َخرْيٍ  ِمنْ  ًَْف

ن﴿ :حنو اًفجائَة ٕبرا ٔبو ؛[115: بٓل معران]﴾ٍُْىَفُرْوٍُ  فَََن
ّ
ُِّئَةٌ  ثُِعهْبُمْ  َوا َمْت  ِتَما َس  َِيمْ َبًْدِ  كَدر

َرا
ّ
 ثفـي هَفٌل: حنو هَفٌل اجلواسم يف ألحرومِة ظاحة ورهر ؛[36: اًروم]﴾ًَْلٌَُعونَ  مهُْ  ا

 ٕبرا جيزم وكد اًـرة، الكم من صاُد ؿىل ًِا هلف وػل هويف مذُة هبا واجلزم ٔبفـي؛

 خعاظة ثعحم وٕارا[ بًلىن زتم ٔبقياك ما اس خلن] :نلوهل اًضـر رضوزت يف

  ((فذجمي
 

 ئي:فَِ مسا

 اجلواسم مجؽ من خاسم ويه: ما جتزم اؽلضازغ تـدٍ -1

 اجلواسم هوؿان: خاسم ًفـي وادد وخاسم ًفـَني -2

 اجلاسم ًفـي وادد س حـة: -3

 ىل اؽلايضإ "ػل" ويه حرف هفي وحزم وكَة، مسَت حرف كَة ٔلهَ ثلَة سمٌَ  [1

 [4-3اإلخالض: ]﴾َبَددٌ  اُنُفوً  هلرُ  ٍَُىن َوًَمْ ( *) ًُوزَلْ  َوًَمْ  ًسَِلْ  ًَمْ ﴿حنو كوهل ثـاىل: 

 "ؽلا" ويه حرف هفي وحزم وكَة مثي "ػل" [2

ا الَكر ﴿: كوهل ثـاىل حنو  [23ؿخس: ]﴾َبَمَرٍُ  َما ًَْلِغ  ًَمر

 س خفِام اًخلٍرري"ٔبػل" ويه "ػل" جزايذت مهزت الا [3

خْ  َبًَمْ ﴿: كوهل ثـاىل حنو  [1اًرشخ: ] ﴾َظْدَزكَ  ضَلَ  ورَْشَ

 س خفِام اًخلٍرريالازت "ٔبؽلا" ويه "ؽلا" جزايذت مه [4

ّ بٔ  :كَتو *** اًعحا ؿىل اؽلضُة ؿاثخت دني ؿىلحنو:   واسغ واًضُة ٔبحص اؽل

"، واًفرق تُهنٌل ٔبن ألمر ٍىون من ألؿىل ًٔلذن وازلؿاء وازلؿاء ألمر الم" [5

َُيِفْق ﴿: كوهل ثـاىل حنوؾىسَ, فألول،  ةٍ  ُرو ًِ ـَ ن َس َِ  ِمّ خِ ـَ  [7اًعالق: ]﴾َس
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ََْلِغ ﴿: ثـاىلكوهل  واًثاين، حنو يَا ًِ َْ َ ُّمَ  ؿََ  [77اًزخرف: ]﴾َزت

ئَة" واًفرق تُهنٌل ٔبن اٍهنيي ٍىون من ألؿىل ًٔلذن وازلؿاء وازلؿا ةَُااًي ال" [6

َزنْ  اَل ﴿: كوهل ثـاىل حنوؾىسَ, فألول،   [42اًخوتة: ]﴾حَتْ

 [286اًحلرت: ]﴾ثَُؤاِخْذانَ  اَل ﴿: كوهل ثـاىل واًثاين، حنو

و جيزم اؽلضازغ ثرشظني:يي والااٍهن "اًعَة" ألمر و  [7 ا، ُو  س خفِام ٔبو حنُو

 ٔبددٌُل: ٔبن جسلط مٌَ اًفاء

 اًثاين: ٔبن ًلعد تَ اجلزاء

اًَْواْ  كُيْ ﴿حنو كوهل ثـاىل:  ـَ  ؛ [151ألهـام: ]﴾َبثْيُ  ثَ

 حفومي ازلخول تني اٌَوى ثسلط*** ومزنل حدَة رهرى من هحم كفاوكوهل:   

ذا كول ضـَف، واًعحَح: ٔبن )*( ي اًرشظ اجلزم تبٔذات اًرشظ حمذوفة مؽ فـ ُو

ذا واًخلدٍر: ثـاًوا فٕان ثبٔثوا ٔبثيُ  ،ذّل ؿَهيا اًعَة اؽلذهوز ، وكفا فٕان ثلفا هحم. ُو

 مذُة ادلِوز.

 ال خالف تني اًيحات يف حرفِة اجلواسم ًفـي وادد -4

 اجلواسم ًفـَني ؿىل ٔبزتـة ٔبهواغ: -5

و: ٕانْ  [1  حرف بثفاق، ُو

و: ٕارحرف ؿىل الٔ  [2  ماحص، ُو

و: من، ما، مىت، ٔبي، ٔبٍن، ٔباين، ٔبن، حِامث امس [3  بثفاق، ُو

و: همٌلالٔ امس ؿىل  [4  حص، ُو

ومسَت اجلواسم ًفـَني: ٔبذواث اًرشظ، واًفـي ألول اؾلزوم رشظًا، واًفـي اًثاين 

 اؾلزوم حواة اًرشظ

و: -6  اجلواسم ًفـَني ٔبدد ؾرش، ُو
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ن﴿ حنو كوهل ثـاىل:ْن، إ  [1
ّ
ْحُكْ  ٌََضبِ  ا ُِ  [133اًًساء: ]﴾ًُْذ

َُواْ  َوَما﴿ حنو كوهل ثـاىل:ما،  [2 ـَ َُ  َخرْيٍ  ِمنْ  ثَْف ََْم ـْ َ  [197اًلربت: ]﴾ظلُ  ً

َميْ  َمن﴿ حنو كوهل ثـاىل:من،  [3 ـْ َ زَ  ُسوًءا ً َِ  جُيْ  [123اًًساء: ]﴾ِت

 ًفـي اًلَة ثبٔمري همٌل ؤبهم :حنو ،همٌل [4

 بمٔق ثلم ٕارما: حنو ،ٕارما [5

ا َبايًّ : ﴿كوهل ثـاىل حنو ،ٔبي [6 اء فهََلُ  ثَْدُؾواْ  مر ىَن  اَلمْسَ  [112اإلدشاء: ]﴾اًُْحس ْ

 ثـرفوين اًـٌلمة ٔبضؽ مىت :حنو ،مىت [7

 ثزنل اًرحي تَ ثـدل ما فبأين :حنو ،ٔباين [8

 [78اًًساء: ]﴾اًَْمْوُث  ًُْدِزوكُُّ  حَُىوهُواْ  َبًْيََما﴿ :كوهل ثـاىل حنو ،ٔبٍن [9

 هبا جس خجر ثبهٔتا ٔبن فبٔظححت :حنو ،ٔبن [12

  ظل ضل ًلدز جس خلم حِامث :حنو ،حِامث [11

 رهر ظاحة الٓحرومِة يف اجلواسم "هَفٌل" -7

 حنو: هَفٌل ثفـي ٔبفـي؛ واجلزم هبا مذُة هويف

 اًضـر ترضوز  "ٕارا"ت مز كد جي -8

ّ  ٔبقياك ما اس خلننلوهل:   فذجمي خعاظة ثعحم وٕارا***بًلىن مزت

 جية اكرتان اجلواة بًفاء يف س حـة مواضؽ: -9

 ادلةل اإلمسَة [1

 هتد فبٔهت فائز، حنو: ٕان جت

ن﴿: كوهل ثـاىلمٌَ 
ّ
رْيٍ  ًَْمَسْسمَ  َوا ءٍ  ُكِّ  ؿىََل  فَُِوَ  خِبَ  [17ألهـام: ]﴾كَُدٍرٌ  يَشْ

 ادلةل اًفـََة اًيت فـَِا ظَيب، [2

 حنو: ٕان خاء ًسد فال ثرضتَ
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ن كُيْ ﴿: كوهل ثـاىلمٌَ 
ّ
حُّونَ  ُنيُتْ  ا ويِن  ظلَ  حُتِ ـُ رِح  [31بٓل معران: ]﴾فَاث

 فـََة اًيت فـَِا خامد،ادلةل اً  [3

 حنو: ٕان جتهتد فـىس ٔبن ثفوس

 "ما اًيافِة"تادلةل اًفـََة اًيت فـَِا ملرون  [4

 حنو: ٕان جتهتد فال ثيدم

 "كد"تادلةل اًفـََة اًيت فـَِا ملرون  [5

 حنو: ٕان احهتد ًسد فلد فاس

 "ًن اًيافِة"تادلةل اًفـََة اًيت فـَِا ملرون  [6

َُواْ ًَفْ  َوَما﴿ :كوهل ثـاىل حنو  [115بٓل معران: ]﴾ٍُْىَفُرْوٍُ  فَََن َخرْيٍ  ِمنْ  ـَ

 ادلةل اًفـََة اًيت فـَِا ملرون حبرف ثيفُس "اًسني وسوف" [7

 س خفوس ٕان صاء ظلف حنو: ٕان جتهتد فسوف ثفوس، ٕان جتهتد 

 كد هؼم تـضِم ُذٍ اؽلواضؽ فلال: امسَة ظَحَة وجبامد***ومبا وكد وتَن وبًخيفُس

 ٕارا اكن اجلواة مجةل امسَة "ٕارا اًفجائَة"تجيوس تدل اًفاء  -12

ن﴿ :كوهل ثـاىل حنو
ّ
ُِّئَةٌ  ثُِعهْبُمْ  َوا َمْت  ِتَما َس َرا َبًِْدَِيمْ  كَدر

ّ
 [36اًروم: ]﴾ًَْلٌَُعونَ  مهُْ  ا
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 اًيـت

 

 :بؽلضؼ خق واؽلؼراذ مذحوؿؼة، ٌَفؼغ اؽلحؼاٍن تؼَ اؽلؤول ٔبو اؽلض خق اًخاتؽ ُو: )) كال اؽلؤًف

 وامس وحسؼؼؼن، اؽلضؼؼ هبة واًعؼؼؼفة ،نؼؼـمرضوة اؽلفـؼؼؼول وامس وضؼؼازة، ياًفاؿؼؼ امس

 وامس ُؼذا، جًزؼد مؼرزث: حنؼو اإلصؼازت امس :بؽلضؼ خق بؽلؼؤول واؽلؼراذ ؛ٔكؿؼؼل اًخفضَي

 مؼال، ري جرخؼي مؼرزث: حنو ظاحة مبـىن ورو كام، اشلي جًزد مرزث: حنو اؽلوظول

 ٔبن هبؼا اؽليـؼوث رشظو ادلؼةل رضل ومؼن ذمضؼلي، جرخؼي مرزث: حنو اًًسة ؤبسٌلء

رُلواْ : ﴿حنو ىىرتً  ٍىون ونَ  ًَْوًما َواث ـُ َِ  حُْرَح ىَل  ِفِ
ّ
َؼ اؽلعؼدز ونؼذضل .[281: اًحلرت]﴾ظلِ  ا  مزت ًو

 جرخؼال ومؼرزث ؿؼدل وجرخَني ؿدل، وبمرٔبت ؿدل، جرخي مرزث: لولث وثذنرٍي ٕافراذٍ

 زفؼؽ ٕان مث ٍ،وثيىؼري  ثـًرفؼَ ويف وخفضؼَ وهعؼحَ زفـؼَ يف اؽليـؼوث ًددؼؽ واًيـت .ؿدل

: ثلؼول ومجـؼَ وثثًِخؼَ ٕافراذٍ ويف وثبٔهُثَ ثذنرٍي يف ٔبًضاً  ثحـَ فَِ اؽلس خرت اؽليـوث مضري

 وزٔبًؼت اًـؼاكةل ُيؼد وخؼاءث ،اًـاكي جًزد ومرزث اًـاكي ًسدا وزٔبًت اًـاكي ًسد كام

 جرخؼي ومؼرزث ؿاكال زخال وزٔبًت ؿاكي زخي وخاء ،اًـاكةل هبيد ومرزث اًـاكةل ُيدا

 وخاء اًـاكَني، بًًزدٍن ومرزث اًـاكَني اًًزدٍن وزٔبًت اًـاكالن اًًزدان خاءو  ،ؿاكي

 اًـؼاكَون اًًزؼدون وخؼاء ،ؿاكَني رخَنيومرزث ج ؿاكَني زخَني وزٔبًت ؿاكالن زخالن

 وزٔبًؼت اًـاكَخؼان اًِيؼدان وخاءث اًـاكَني، بًًزدٍن ومرزث اًـاكَني اًًزدٍن وزٔبًت

 وزٔبًؼؼت اًـؼؼاكالث اًِيؼؼداث وخؼؼاءث اًـؼؼاكَخني، دٍنبًِيؼؼ ومؼؼرزث اًـؼؼاكَخني اًِيؼؼدٍن

 ٔبو اًؼؼؼاُر الامس اًيـؼؼت زفؼؼؽ وٕان اًـؼؼاكالث؛ بًِيؼؼداث ومؼؼرزث اًـؼؼاكالث اًِيؼؼداث

 تؼي وادلؼؽ، واًخثًِؼة واإلفؼراذ واًخبٔهُؼر اًخؼذنري يف اؽليـوث دال ًـخرب ػل اًحازس اًضمري

 اكن وٕان مذهراً  تَ اؽليـوث اكن وٕان ٔبهر، مؤهثاً  ؿهلاف اكن فٕان اًفـي، حك اًيـت ًـعى

س خـمي .مؤهثا تَ اؽليـوث اكن وٕان رِنّر مذهراً  فاؿهل  جيمؼؽ وال ًثؼىن وال اإلفؼراذ تَفغ ٌو
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ؼا اًلؼامئ ُيد وخاءث ٔبمَ، اًلامئة ًسد خاء: ثلول  ٔبمؼَ كامئؼة جرخؼي مؼرزث: وثلؼول ،ٔبتُو

ا، كامئ بمرٔبت ٌل كامئ جرخَني ومرزث ٔبتُو َ ٔبن ٕاال .بٓبؤمه كؼامئ جرخؼال مؼرزث ٔبتُو  سؼُدًو

 ٔبن اًيـؼت يف فألحسؼن ألخؼري، اكؽلثؼال مجـؼاً  بًيـؼت اؽلرفؼوغ الامس اكن ٕارا ميف :كال

 فِؼو كٌَلهؼَ، كـؼوذ جرخؼي ومؼرزث بٓبؤمه كِؼام جرخؼال مؼرزث: فِلؼال حىسؼري مجؽ جيمؽ

 اًخعؼحَح مجؼؽ مؼن ٔبفعؼح ثلدم نٌل واإلفراذ .بإلفراذ كٌَلهَ كاؿدو  بٓبؤمه كامئ من ٔبفعح

 ًؼالمس اًرفؼؽ اًيـؼت ٔبمؼثةل ُؼذٍ كٌَلهَ؛ كاؿدٍن وزخي بٓبؤمه كامئني جرخال زثمر : حنو

 يه، ضؼؼازتخَ امؼؼرٔبت كؼؼالم خؼؼاءين: كؼؼوضل اًحؼؼازس ٌَضؼؼمري اًرافؼؼؽ اًيـؼؼت ومثؼؼال .اًؼؼؼاُر

 زخؼال كؼالم وخؼاءين ،ُؼٌل ضؼازتَ نيزخؼاً كالم وخاءين ُو، ضازهبا زخي ٔبمة وخاءثين

  .مه ضازتَ

 اكن ٕان وثوضؼَحَ ؛ظؼاحل جرخؼي مؼرزث: حنؼو ىىؼرت اكن ٕان اؽليـوث َتعَط :وفائدثَ

: اًفاحتؼة]﴾اًرحمي اًرمحن ظل ثسم﴿ :حنو اؽلدخ ؾلرذ ٍىون وكد ؛اًـاػل ًسد خاء: حنو مـرفة

 ؾحؼدك ازمح اٌَِم: حنو اًرتمح ٔبو ؛اًرحمي اًض َعان من بعل ٔبؾور: حنو اشلم ؾلرذ ٔبو ،[1

ؼ  ثِؼطْلَ : ﴿حنؼؼو دَؼه ٌَخو ٔبو ؛اؽلسؼىني  مـَومؼؼاً  اؽليـؼوث اكن وٕارا ؛[196: اًحلؼرت]﴾اَكِمؼؼةَلٌ  تٌ َؾرَشَ

 خؼرب ٔبهؼَ ؿىل اًيـت رفؽح ٔبن: اًلعؽ ومـىن .واًلعؽ اإلثحاغ اًيـت يف خاس اًيـت تدون

َ فِؼَ ؤبخؼاس اذلَؼُد؛ عل اذلد: حنو حمذوف تفـي يعةث  وبٔ  حمذوف مدخدبٔ   اجلؼر سؼُدًو

 فؼٕان ًوادؼد اًيـوث حىرزث وٕارا ؛ٔبمدخ تخلدٍر واًيعة ُو تخلدٍر واًرفؽ اإلثحاغ ؿىل

 اًؼحـغ وكعؼؽ اًؼحـغ وٕاثحؼاغ لكِؼا وكعـِؼا لكِا ٕاثحاؾِا خاس تدوهنا مـَوما اؽليـوث اكن

 وٕان لكِؼا، ٕاثحاؾِؼا وحة ٕاٍهيا احذاح تبٔن مبجموؾِا ٕاال ًـرف ػل وٕان ؛اؽلخحؽ ثلدمي ثرشظ

  ((اًثالزة ألوخَ اًحـغ رضل ؿدا فمي خاس تحـضِا ثـني
 

 فَِ مسائي:

 مبا ُو فَِ من خري ٔبو رش يشءاًيـت ًلًة: وظف اً -1
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 واظعالدا: اًخاتؽ اؽلض خق ٔبو اؽلؤول تَ اؽلحاٍن ٌَفغ مذحوؿَ

و ٌضمي ٔبزتـة ٔبص َاء: "اؽلض خق"تاؽلراذ  -2  ُو: ما اكن ؿىل ددج وظاحدَ، ُو

 امس اًفاؿي [1

و امس اًفاؿي  حنو: خاء ًسد اًضازة، "اًضازة" هـت ًًزد ُو

 امس اؽلفـول [2

و امس  ًد اؽلرضوة، "خاء س حنو:   اؽلفـولاؽلرضوة" هـت ًًزد ُو

 عفة اؽلض هبةاً [3

و   عفة اؽلض هبةاًحنو: خاء زخي حسن، "حسن" هـت ًرخي ُو

 امس اًخفضَي [4

و امس اًخفضَي ٔبًت زخاًل ٔبؿؼل مٌم، "حنو: ز   ٔبؿؼل" هـت ًرخي ُو

و ُو: اجلوامد ثلوم ملام اؽلض خق يف ازلالةل ؿىل مـي "اؽلؤول بؽلض خق"تاؽلراذ  -3 اٍ، ُو

 نثري، رهر اؽلعيف من رضل س خة ٔبص َاء:

 امس اإلصازت [1

 حنو: مرزُث جًزد ُذا، "ُذا" هـت ًًزد، ٔبي: احلارض ٔبو اؽلضاز ٕاًََ

 امس اؽلوظول [2

 حنو: مرزُث جًزد اشلي كام، ٔبي: اًلامئ

 رو [3

 حنو: مرزُث جرخي ري مال، ٔبي: تعاحة مال

 الامس اؽلًسوة [4

 ذمضقٕاىل مًسوة حنو: مرزُث جرخي ذمضلّي، ٔبي: 
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 تثالزة رشوظ: ،ادلةل [5

 ٔبن ٍىون اؽليـوث ىىرت (1

 ٔبن حىون ادلةل خرًبة (2

 ٔبن حىون ادلةل مض متةل ؿىل زاتط بؽلوظول (3

رُلواْ ﴿ كوهل ثـاىل: حنو ونَ  ًَْوًما َواث ـُ َِ  حُْرَح ىَل  ِفِ
ّ
 ، ٔبي: زاحـني فَِ ٕاىل ظل[281اًحلرت: ]﴾ظلِ  ا

 مالسمة اإلفراذ واًخذنري ثرشظ ،اؽلعدز [6

 مرزُث جرخي ؿدٍل وبمرٔبت ؿدٍل، ٔبي: ؿاذل وؿاذةل :وحن

 مرزُث جرخَني ؿدٍل، ٔبي: ؿاذًني 

 مرزُث جرخال ؿدٍل، ٔبي: ؿُُدول 

 اًيـت كسٌلن: حلِلّي وسخيبّ  -4

o ٍفاحللِلّي: ما زفؽ مضريًا مس خرتًا تـد 

 حنو: خاء ًسٌد اًـاكي، ٔبي: ُو

o ٍواًسخيّب: ما زفؽ اسٌلً ػاُرًا بٔو مضريًا بزساً تـد 

، خاء كالُم امرٔبٍت ضازتخحنو: خاء ًسٌد   َ يهاًـاكي ٔبتٍو

 اًيـت احللِلّي ًددؽ مذحوؿَ يف ؾرشت ٔبموز، ويه: -5

 ( ادلؽ6  ( اًرفؽ1

 ( اًخـًرف7  ( اًيعة2

 ( اًخيىري8  ( اخلفغ3

 ( اًخذنري9  ( الافراذ4

 ( اًخبٔهُر12  ( اًخثًِة5

 زُث جًزٍد اًـاكِي، كام ًسٌد اًـاكُي، زٔبًُت ًسدًا اًـاكَي، مر حنو: 
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 ، اًـاكةلِ  ٔبًُت ُيدًا اًـاكةَل، مرزُث هبيدٍ اًـاكةُل، ز  خاءث ُيدٌ  

 ، خاء زخٌي ؿاكٌي، زٔبًُت زخاًل ؿاكاًل، مرزُث جرخٍي ؿاكيٍ 

 خاء اًًزدان اًـاكالن، زٔبًُت اًًزَدٍِن اًـاكَنَِي، مرزُث بًًزَدٍِن اًـاكَنَِي، 

َِنَي، خاء اًًزدون اًـاكَون، زٔبًُت اًًزدِ  َِنَي، مرزُث بًًزِدٍَن اًـاك  ٍَن اًـاك

 خاءث اًِيدان اًـاكَخان، زٔبًُت اًِيَدٍِن اًـاكَخنَِي، مرزُث بًِيَدٍِن اًـاكََخنِي، 

 زٔبًُت اًِيَداث اًـاكالث، مرزُث بًِيَداث اًـاكالث خاءث اًِيداث اًـاكالث،

 اًيـت اًسخيّب ًددؽ مذحوؿَ يف مخسة ٔبموز، ويه: -6

 اًرفؽ [1

 يعةاً  [2

 اخلفغ [3

 اًخـًرف [4

 اًخيىري [5

ددؽ مرفوؿَ يف ٔبم  ٍرن، ويه:ًو

 اًخذنري [1

 اًخبٔهُر [2

و مالسم اإلفراذ  ُو

ا، حنو:   خاء ًسد اًلامئة ٔبّمَ، خاءث ُيد اًلامئ ٔبتُو

ا،   ثلول: مرزُث جرخي كامئة ٔبّمَ وبمرٔبت كامئ ٔبتُو

 ثلول: مرزُث جرخَني كامئ بٔتواٌُل، مرزُث جرخال كامئ بٓبؤمه
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 ثيخَِ: 

:َ  كال سُدًو

o  ٕارا اكن الامس اؽلرفوغ بًيـت مجـًا اكؽلثال ألخري، فألحسن يف اًيـت ٔبن جيمؽ

و  مجؽ حىسري، فِلال: مرزُث جرخال كِام بٓبؤمه، مرزُث جرخي كـوذ كٌَلهَ، ُو

 ٔبفعح من: كامئ بٓبؤمه وكاؿد كٌَلهَ، بإلفراذ

o  نٌل ثلدم ٔبفعح من مجؽ اًخعحَح اإلفراذو 

 كٌَلهَ ٍنبٓبؤمه، مرزُث جرخي كاؿد امئنيل كمرزُث جرخاحنو: 

 من فوائد اًيـت حلِلًِّا اكن ٔبو س حخًِّا ما ًًل: -7

 َتعَط اؽليـوث ٕان اكن ىىرتً  [1

 حنو: مرزُث جرخٍي ظاحلٍ 

 ح اؽليـوث ٕان اكن مـرفةً َثوض  [2

 حنو: خاء ًسٌد اًـاكيُ 

 ؾلرذ اؽلدخ [3

 [1اًفاحتة: ]﴾اًرحمي اًرمحن ظل ثسم﴿حنو كوهل ثـاىل: 

 اشلم رذؾل [4

 اًرحمي اًض َعان من بعل ٔبؾور: حنو

 اًرتمح [5

 اؽلسىني ؾحدك ازمح اٌَِمحنو: 

 دَه وًخا [6

تٌ  ثطِْلَ ﴿حنو كوهل ثـاىل:   [196اًحلرت: ]﴾اَكِمةَلٌ  َؾرَشَ
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ألظي يف اًيـت اإلثحاغ، واؽلراذ بإلثحاغ: ٔبن ٍىون اًيـت اتتـًا يف ٕاؾراة اؽلخحوغ.   -8

 اًف اًيـت ٕاؾراة مذحوؿَوكد ٍىون اًيـت ملعوؿًا، ٔبي: خي

 اًيـت اؽللعوغ هوؿان: -9

: ُو [1  ٔبن ٍرفؽ ؿىل ٔبهَ خرب مدخدٕا حمذوف ثلدٍٍر

 اذلَدُ ، ٔبي: ُو اذلَدُ  عل اذلد: حنو

 ٔبن ًيعة ؿىل ٔبهَ مفـول تَ تفـي حمذوف تخلدٍر: ٔبؾين ٔبو ما ًياسة يف اؽلـىن [2

 اذلََد، ٔبي: ٔبؾين اذلََد ٔبو ٔبمدخ اذلَدَ  عل اذلد: حنو

ىون اؽليـوث مـَومًا تدوهنا فاًِا زالزة ٔبوخَ: نإ  -12  اًيـوث ٕارا ثـدذث توادد ٍو

 اثحاؾِا لكِّا [1

َُ اًضاؾُر اًاكثةُ   حنو: خاء ًسٌد اًفلِ

 كعـِا لكِّا [2

ََ اًضاؾَر اًاكثةَ  َُ اًضاؾُر اًاكثُة / اًفلِ  حنو: مرزُث جًزٍد اًفلِ

 اثحاغ اًحـغ وكعؽ اًحـغ ثرشظ ثلدمي اًيـت اؽلخحؽ [3

َِ اًضاؾَر اًاكثَة / اًضاؾُر اًاكثةُ حنو: مر   زُث جًزٍد اًفلِ

 ٍىون اؽليـوث كري مـَوم تدوهنا فِجة فهيا اثحاؾِا لكِاو ٕارا ثـدذث اًيـوث ًوادد  -11

ََ اًضاؾَر اًاكثَة،  حنو: َُ اًضاؾُر اًاكثُة، زٔبًت ًسدًا اًفلِ  خاء ًسٌد اًفلِ

َِ اًضاؾِر اًاكثِة   مرزُث جًزٍد اًفلِ

ذون تـٍغ، فِجة فهيا ٍىون اؽليـوث مـَومًا تحـضِا و ث ًوادد ٕارا ثـدذث اًيـو  -12

 ـني تَ اؽليـوث وجيوس فهيا ؿدا رضل ألوخَ اًثالزة.اثحاغ ما ًخ

َِ اًضاؾَر اًاكثةُ   حنو: مرزُث جًزٍد ألذًة اًفلِ
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 اًـعف
 

 اًخاتؽ ُو اًحَان فـعف وسق؛ وؾعف تَان ؾعف: هوؿان اًـعف: )) كال اؽلؤًف

 ؛معر حفط بٔتو بعل ٔبكسم :حنو مـرفة اكن ٕان مذحوؿَ ثوضَح يف تٌَيـ اؽلض حَ

فازق بًرفؽ؛ ،ددًد خامت ُذا :حنو ىىرت اكن ٕان َوَتعَع  كري خامداً  هوهَ يف اًيـت ًو

 يف :ؾرشت من ٔبزتـة يف مذحوؿَ ًوافق مبض خق مؤول ٔبو مض خق واًيـت مبض خق، مؤول

 من وادد ويف واًخبٔهُر، خذنرياً  من وادد ويف ،اًثالزة اإلؾراة بٔوخَ من وادد

عح وادلؽ، واًخثًِة اإلفراذ من وادد ويف ،واًخيىري اًخـًرف  ٔبن اًحَان ؾعف يف ًو

 تٌَُ ًخوسط اشلي اًخاتؽ فِو :اًًسق ؾعف ٔبماو  .اًلاًة يف ك من ك تدل ًـرة

 وٕاما ؤبم وبٔو وحىت ومث واًفاء اًواو: ويه اًـرشت احلروف ُذٍ من حرف مذحوؿَ وتني

 اًحاكِة واًثالزة ،واؽلـىن اإلؾراة يف اًدرشًم ثلذض: ألوىل فاًس حـة ؛ًوىن وال يوت

 ؿىل ٔبو زفـت، مرفوغ ؿىل هبا ؾعفت فٕان فلط؛ اإلؾراة يف ثلذض اًدرشًم

ُ  َوَظَدَق ﴿ :حنو حزمت جمزوم ؿىل ٔبو خفضت، خمفوط ؿىل ٔبو هعخت، مٌعوة  اغلر

 ِبعلِ  بِٓمٌُواْ ﴿ ؛[13: اًًساء]﴾َوَزُسوهَلُ  ظلَ  ًُِعؽِ  َوَمن﴿ ؛[22: ألحزاة]﴾َوَزُسوهُلُ 

ن﴿ ؛[136: اًًساء]﴾َوَزُسوهِلِ 
ّ
ًُْكْ  َواَل  ُبُحوَزكُْ  ًُْؤِحُكْ  َوثَخرُلوا ثُْؤِمٌُوا َوا  ؛[36: َلد]﴾َبْمَواًَُكْ  ٌَْسبَ

 خـلِةواً  ٌَرتثُة: واًفاء ؛تـدٍ ٔبو مـَ ٔبو كدهل ومعرو ًسد خاء: حنو ادلؽ ؽلعَق: واًواو

َُ  مُثر ﴿ :حنو ٍُ  َبَماثَ َرا مُثر ﴿ :واًرتايخ ٌَرتثُة: مثو ،[21: ؿخس]﴾فَبَْكرَبَ
ّ
ٍُ  َصاء ا  ،[22: ؿخس]﴾بَورَشَ

 ٍىون ؤبن ،ػاُراً  اسٌل هبا اؽلـعوف ٍىون نبٔ  :فَِ ٌوضرتظ كََي (حىتؼ)ت واًـعف

 وجيوس بًيعة؛ زٔبسِا( حىت اًسمىة ٔبلكت): حنو هل وكاًة ؿَََ، اؽلـعوف من تـضاً 

 اتخدائَة حىت ٔبن ؿىل اًرفؽ وجيوس اـلفوضاث؛ يف ثلدم نٌل خازت حىت ٔبن ؿىل اجلر

 تـد اكهت ٕان اًخـَني ًعَة: ؤبم مبٔهول؛ زٔبسِا حىت: ٔبي حمذوف، واخلرب مدخدبٔ  وزٔبسِا
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ني؛ بٔدد ؿىل ذاخةل مهزت  ُيداً  حزوح: حنو اًعَة تـد اإلبدة بٔو ٌَخخَري: ؤبو اؽلس خًو

اذ ٔبو اًـٌَلء خاًس :وحنو ٔبخهتا، ٔبو  :حنو اخلرب تـد َياًخفع  ٔبو اإلهبام ٔبو ٌوَضم ؛اًُز

َغ  َبوْ  ًَْوًما ًَِحثٌَْا كَاًُوا﴿ ـْ َ انر ﴿ ؛[19: اًىِف]﴾ت
ّ
كُْ  َبوْ  َوا اير

ّ
ىَل  ا ـَ َ ًدى ً  َوكَاًُواْ ﴿ ؛[24: س حبٔ ]﴾ُُ

وًذا ُنوهُواْ  : حنو واخلرب اًعَة تـد ٔبو مثي اهلمزت جىَّس وٕاما ؛[135: اًحلرت]﴾هََعاَزى َبوْ  ُُ

 نبٔ و  ًواو،ب ُو ٕامنا اًـعف ٕان: وكِي .واحضة ألمثةل وتلِة ،ٔبخهتا ٕاماو  ُيدا ٕاما حزوح

 ًسد كام: حنو كاًحاً  ًإلرضاة "تي"و ثفعَي؛ حرف فٕاهنا اكٔلوىل ثفعَي حرف (ماإ )

 احلك ًيفي "ال"و ظاحل؛ ًىن ظاحل رخيج مرزث: حنو ًالس خدزاك "ًىن"و معرو؛ تي

  ((معرو ال ًسد كام: حنو اتـدُ ؾٌل
 

 فَِ مسائي:

 تـد اإلهرصاف ؾيَ يشءاًـعف ًلة: اًرحوغ ٕاىل اً -1

 اًـعف يف اإلظعالخ هوؿان: ؾعف تَان وؾعف وسق -2

ؾعف اًحَان ُو: اًخاتؽ اجلامد اؽلض حَ ٌَيـت يف ثوضَح مذحوؿَ ٕان اكن مـرفًة  -3

 وَتعَعَ ٕان اكن ىىرًت.

o فألول، حنو: ٔبكسم بعل ٔبتو حفط معر 

o واًثاين، حنو: ُذا خامت ددًد 

 ؾعف اًحَان ًوافق مذحوؿَ يف ؾرشت ٔبموز: -4

 ( اًخـًرف6  ( اًرفؽ1

 ( اًخيىري7  ( اًيعة2

 ( اإلفراذ8  ( اجلر3

 ( اًخثًِة9  ( اًخذنري4

 ( ادلؽ12  ( اًخبٔهُر5
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فازكَ يف هوهَ خامدًا كري مؤول  -5 ؾعف اًحَان ٌض حَ اًيـت يف اإلًضاخ واًخخعَط، ًو

 ًيـت مض خق ٔبو مؤول مبض خق.مبض خق وا

ًعح يف ؾعف اًحَان ٔبن ًـرة تدل ك من ك يف اًلاًة ٕاال يف اؽلسبًٔخني متخيؽ فهيٌل  -6

 اًحدًَة:

 ين حمي ألولٕارا امذيؽ ٕادالل اًثا [1

 حنو: اي ًسد احلازج، فاحلازج ؾعف تَان وحوًب، 

 ا.ٔلن "اي" و"ال" ال جيمتـان يف مثي ُذ ،ٕار ًو كِي: اي احلازج، ػل جيز

 ٕارا اكن رهٍر واحداً  [2

ا" واحة.  ا ؾعف تَان وحوًب، ٔلن رهر "ٔبخُو ا، فبٔخُو حنو: ُيد كام ًسد ٔبخُو

 فال ًلال: ُيد كام ًسد

ذا ُو اًعحَح رى كوم من اًـٌَلء حواس ٕاؾراتَ تداًل معَلًا. ُو  ٍو

 من مواضؽ ؾعف اًحَان ما ًًل: -7

 الامس تـد اًىٌَة،  [1

 حنو: خاء ٔبتو سفِان ًسد

 اٌَلة، الامس تـد  [2

 حنو: خاء ألس خار ُازون

 الامس اًؼاُر تـد اإلصازت،  [3

 حنو: ٔبجعحين ُذا اخلعَة

 اًخفسري تـد اؽلفَّّس،  [4

 حنو: زٔبًت اًـسجد اشلُة

 حنو: ُذا اؽلس َح ؿُىساؽلوظوف تـد اًعفة،  [5
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 ؾعف اًًسق ُو: اتتؽ ًخوسط تٌَُ وتني مذحوؿَ حرف من حروف اًـعف -8

 حنو: خاء ًسٌد وؿًلي 

 ًددؽ مذحوؿَ يف اإلؾراة فلط )يف اًرفؽ واًيعة واخلفغ واجلزم( ؾعف اًًسق -9

لني(، ويه ؿىل لِوز، وجسـة )ترتك "ٕاما" ؾيد اؿلحروف اًـعف ؾرشت ؾيد ادل  -12

 كسمني:

 ًم يف اإلؾراة واؽلـىن، ويه:اًدرش  [1

 اًواو، ؽلعَق ادلؽ (1

 هل بٔو مـَ ٔبو تـدٍحنو: خاء ًسٌد ومعٌرو، كد

 اًفاء، ٌَرتثُة واًخـلِة (2

َُ  مُثر ﴿و كوهل ثـاىل: حن َ ٍُ  َبَماث  [21ؿخس: ]﴾فَبَكْرَبَ

 ،اًرتايخمؽ  ٌَرتثُة ،مث (3

َرا مُثر ﴿ :حنو كوهل ثـاىل
ّ
ٍُ  َصاء ا  [22ؿخس: ]﴾َبورَشَ

 حىت، تبٔزتـة رشوظ: (4

 ٔبن ٍىون اؽلـعوف هبا اسٌلً ال فـالً  1]

 ٔبن ٍىون ػاُرًا ال مضمراً  2]

 ٔبن ٍىون تـضًا من اؽلـعوف ؿَََ 3]

 كاًة هل ٔبن ٍىون 4]

 حنو: ٔبلكُت اًسمىة حىت زٔبَسِا

 ثيخَِ!

o خازت وس اجلر ًإلمس تـد "حىت" ؿىل ٔبن حىتجي 

 حنو: ٔبلكُت اًسمىة حىت زٔبِسِا
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o حمذوف تخدائَة والامس تـدُا مدخدٔب واخلربوجيوس اًرفؽ ؿىل ٔبن "حىت" ا 

حمذوف، ٔبي:  حىت زٔبُسِا، "زٔبُسِا" مدخدٔب واخلربحنو: ٔبلكُت اًسمىة 

 حىت زٔبُسِا مبٔهولٌ 

 ًعَة اًخـَني ٕان اكهت تـد مهزت ذاخةل ؿىل ٔبدد اؽلس خوتني، ٔبم (5

حنو: ٔبًسٌد ؾيدك ٔبم معٌرو؟ فِلال: ًسٌد بٔم معٌرو، وال جياة تؼ"هـم" وال تؼ"ال" 

 وال تلوضل: ؾيدي ٔبددٌُل ًـدم اًخـَني

 ٔبو، ٌَخخَري ٔبو اإلبدة تـد اًعَة (6

اذ  حنو: حزوح ُيدًا ٔبو ٔبخهتا، وخاًس اًـٌَلء ٔبو اًُز

 َي تـد اخلربٔبو اإلهبام ٔبو اًخفض  ٌَضمو 

َغ  بَوْ  ًَْوًما ًَِحثٌَْا كَاًُوا﴿حنو كوهل ثـاىل:  ـْ َ انر ﴿؛ [19اًىِف: ]﴾ت
ّ
كُْ  بَوْ  َوا اير

ّ
ـَىَل  ا َ ً 

ًدى وًذا ُنوهُواْ  َوكَاًُواْ ﴿؛ [24س حبٔ: ]﴾ُُ  [135اًحلرت: ]﴾هََعاَزى َبوْ  ُُ

 "ٕاما" مثي "ٔبو" يف اؽلـىن (7

 ا ٔبخهتاحنو: حزوح ٕاما ُيدًا وٕام

 ثيخَِ:

كِي: ٕان اًـعف ٕامنا ُو بًواو ؤبن ٕاما حرف ثفعَي اكٔلوىل فٕاهنا حرف 

ذا ُو اًراع وتَ كال اًفازيس و   للون.ؿلااًخفعَي، ُو

 اًدرشًم يف اإلؾراة فلط، ويه: تي ًوىن وال [2

 تي، ًإلرضاة، ٌوضرتظ بًـعف هبا رشظان: (1

 ٕافراذ مـعوفِا 1]

 هنيي ٔبن ًخلدهما ٕازحاث ٔبو ٔبمر بٔو هفي ٔبو 2]

o فإلزحاث، حنو: كام ًسٌد تي معٌرو 
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o  ًوألمر، حنو: ارضة ًسدًا تي معرًا، ٔبي: تي ارضة معرا 

 ا كدَِا وٕازحاث ما تـدُاتـد اإلزحاث وألمر: رصف احلك معّ  ومـىن تي

o فاًيفي، حنو: ما كام ًسٌد تي معٌرو، ٔبي: تي كام معرو 

o راً واٍهنيي، حنو: ال ثرضة ًسدًا تي معرًا، ٔبي: تي ارضة مع 

ومـىن تي تـد اًيفي واٍهنيي: ثلٍرر حك ما كدَِا ؿىل داًخَ وٕازحاث هلِحَ 

 ؽلا تـدُا.

  :ثيخَِ

 تخداء ال ؿاظف ؿىل اًعحَح،را ذخَت "تي" ؿىل مجةل اكهت حرف اإ 

ًَۡحّقِ  َبۡم  ﴿كوهل ثـاىل: حنو 
 
ۚ  تَۡي َخآَءمُه ِتب رُةۢ ۦ ِحٌ َِ   [72: اؽلؤمٌون]﴾ًَُلوًُوَن ِت

 زاك، ٌضرتظ ٌَـعف هبا زالزة رشوظ،ًىن، ًإلس خد (2

 ٕافراذ مـعوفِا 1]

 ٔبن ًخلدهما هفي ٔبو هنيي 2]

 ٔبال جس حق بًواو 3]

 ال ثرضة ًسدًا ًىن معرًا، ٔبي: ًىن ارضة معراً  حنو:

 ما مرزث جرخي ظاحل ًىن ظاحل، ٔبي: ًىن جرخي ظاحل 

  :ثيخَِ

اكهت هما هفي بٔو هنيي ٔبو س حلهتا اًواو ٕارا ذخَت "ًىن" ؿىل ادلةل ٔبو ػل ًخلد

 خداء،ت حرف ا

 كام معرو ًىن ًسد ػل ًلم، ػل ًلم ًسد ًىن كام معرو،  حنو:

 كام معرو ًوىن ًسد ػل ًلم    
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 يفي حك ؾٌل تـدُا، ٌوضرتظ ٌَـعف هبا زالزة رشوظ:ال، ً  (3

 ٕافراذ مـعوفِا 1]

 ٔبن جس حق ٕبزحاث ٔبو ٔبمر ٔبو هداء ؿىل اًراع 2]

 ن تـاظفٔبن ال ثلرت  3]

 ة ًسدًا ال معرًا، اي ًسُد ال معُروحنو: خاء ًسٌد ال معٌرو، ارض 

  ثيخَِ:

ٕارا اكرتهت "ال" تـاظف نٌل يف حنو: خاء ًسٌد ال تي معٌرو، فاًـاظف "تي" بٔو 

 "ال" هفي ؽلا كدَِا ًوُست ؿاظفة
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 اًخوهَد

   

 سواء تـَيَ ألول اٌَفغ ٕاؿاذت فاٌَفؼي ومـيوي؛ ًفؼي: رضبن واًخوهَد: )) كال اؽلؤًف

 ٔباتك ٔباتك [فبٍٔن ٕاىل بٍٔن اًيجات تحلًلّ ] :حنو فـال ٔبو ؛ًسد ًسد خاء: حنو اسٌل :اكن

 ؿًلّ  بٔخذث***ٕاهنا تثٌة حبة ٔبتوخ ال ال" :كوهل حنو حرفا ٔبو ؛ادخس ادخس اًالحلون،

 مـَومة ٔبًفاع وهل :واؽلـيوي .ًسداً  رضتت ًسداً  رضتت: حنو مجةل ٔبو"؛ وؾِوذا موازلا

 ٌَمؤند معاتق تضمري اثعاًِا وجية ولكخا؛ والك وؿامة مجَؽو  وك واًـني اًيفس: ويه

 وجية اًيفس؛ ثلدم ٔبن ثرشظ تُهنٌل جتمؽ ٔبن ضلو ؾَيَ، ٔبو هفسَ اخلََفة خاء: حنو

ثلول: خاء اًًزدان  ادلؽو  اؽلثىن مؽ ٔبفـي ؿىل ومجـٌِل اؽلفرذ مؽ واًـني اًيفس ٕافراذ

 اؽلفرذ هبا ًؤند وؿامة ؽَومج  وك ؛َهنمٔبهفسِم ٔبو بٔؾ  ٔبهفسٌِل ٔبو ٔبؾَهنٌل، وخاء اًًزدون

 اًلدَةل وخاءث ؿامذَ؛ ٔبو مجَـَ ٔبو لكَ اجلُش خاء: ثلول اؽلثىن، هبا ًؤند وال وادلؽ

 لكِن اًًساء وخاءث ؿامهتم، ٔبو مجَـِم ٔبو لكِم اًرخال وخاء ؿامهتا؛ ٔبو مجَـِا ٔبو لكِا

 وخاءث الكٌُل اًًزدان اءخ: حنو اؽلثىن هبٌل ًؤند ولكخا والك .ؿامهتن ٔبو مجَـِن ٔبو

 الكِ وتـد ،تبمٔجؽ لكَ تـد ًؤىت ٔبن فِجوس اًخبٔهَد ثلوًة ٔبًزد ٕاراو  ؛لكخاٌُل اًِيدان

اَء، ـَ ُمْ  اًَْماَلئَِىةُ  فََسَجدَ ﴿: ثـاىل ظل كال جُبمؽ، لكِن وتـد تبمْٔجـني، لكِم وتـد جَبْم  لُكُِّ

ونَ  ـُ  مُجؽ؛ لكِن واًًساء مجـاء؛ لكِا َةلواًلد  ٔبمجؽ؛ لكَ اجلُش خاء وثلول ؛[73: ض]﴾َبمْجَ

ُمْ ﴿ :حنو ك، تدون ومجؽ ؤبمجـني ومجـاء تبمٔجؽ ًوند وكد نيَ  َوُلْقِوٍهَنر ـِ ؛ [39: احلجر]﴾َبمْجَ

 ٔبمجـون لكِم اًلوم خاء: حنو ؤبتخؽ ؤبتعؽ، ٔبنخؽ، ويه تخواتـَ ٔبمجؽ تـد ىتؤً وكد

ـغ ٔلن ت ؿىل تـضِا ًـعف ال وشلضل وادد مبـىن ويه ٔبتخـون، ٔبتعـون ٔبنخـون

 وخفضَ وهعحَ زفـَ يف ٌَمؤند اتتؽ واًخوهَد .اًيشء اًوادد ال ًـعف ؿىل هفسَ

  ((اًحرصًني ؾيد اًيىرت ثوهَد جيوس وال وثـًرفَ
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 فَِ مسائي:

ة -1  اًخوهَد ًلة: اًخلًو

 واظعالدًا: ُو اتتؽ ًلّرز مذحوؿَ ٕبؿاذت ًفؼَ ٔبو تبًٔفاع خمعوظة

 اًخوهَد هوؿان: ًفؼي ومـيوي -2

 اًخوهَد اٌَفؼي ُو: اًخوهَد ٕبؿاذت ًفغ مذحوؿَ ٔبومبراذفَ -3

 خاء ًسٌد ًسٌد، خاء خاء ًسٌد، هـم هـم ُو ًسٌد، رضتُت ًسداً رضتُت ًسداً  فألول، حنو: -

 واًثاين، حنو: خاء حرض ًسدٌ  -

 اًخوهَد اٌَفؼي ًددؽ مذحوؿَ يف مجَؽ ألموز معَلاً  -4

 خمعوظة، ويه:اًخوهَد اؽلـيوي ُو: ثوهَد اؽلخحوغ تبًٔفاع  -5

 ( لكخا7  ( ؿامة5  ( ك3  ( اًيفس1

 ( الك6  ( مجَؽ4  ( اًـني2

 اًيفس ًؤند هبا اؽلفرذ واؽلثىن وادلؽ،  -6

 اؽلثىن وادلؽ تَفغ "ٔبهفس" وجية اثعاًِا تضمري معاتق ٌَمؤند،و 

 حنو: خاء ًسٌد هفسَ، خاء اًًزدان ٔبهفسٌِل، خاء اًًزدون ٔبهفسِم

 ؽلثىن وادلؽ،اًـني ًؤند هبا اؽلفرذ وا -7

 اؽلثىن وادلؽ تَفغ "ٔبؿني" وجية اثعاًِا تضمري معاتق ٌَمؤند،

 حنو: خاء ًسٌد ؾَيَ، خاء اًًزدان ٔبؾَهنٌل، خاء اًًزدون ٔبؾَهنم

 ك ومجَؽ وؿامة ًؤند هبا اؽلفرذ وادلؽ وال ًؤند هبا اؽلثىن،  -8

َـِا ٔبو ؿامهتا، وخاء خاء اجلُش لكَ ٔبو مجَـَ ٔبو ؿامذَ، وخاءث اًلدَةل لكِا ٔبو مج  ثلول:

 اًرخال لكِم بٔو مجَـِم بٔو ؿامهتم، وخاءث اًًساء لكِّن بٔو مجَـِّن بٔو ؿامهتنّ 

 وجية اثعاًِا تضمري معاتق ٌَمؤند
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 الك ولكخا ًؤند هبا اؽلثىن، -9

 اًِيدان لكخاٌُل وخاءثحنو: خاء اًًزدان الكٌُل، 

 وجية ٔبن ًخعي هبٌل مضري ًـوذ ؿىل اؽلؤند

ة إار -12 تـد )لكَ( تؼ"ٔبمجؽ" وتـد )لكِا( تؼ"مجـاء" وتـد  ًخوهَد فِجوس ٔبن ًؤىتا ٔبًزد ثلًو

 )لكِم( تؼ"ٔبمجـني" وتـد )لكِّن( تؼ"مُجؽ"

ُمْ  اًَْماَلئَِىةُ  فََسَجدَ ﴿كال ظل ثـاىل:  ونَ  لُكُِّ ـُ   ؛[73ض: ]﴾َبمْجَ

 مُجؽ لكِن واًًساء ،مجـاء لكِا واًلدَةل ،ٔبمجؽ لكَ اجلُش خاء :وثلول

 ؼ"ٔبمجؽ ومحـاء ؤبمجـني ومُجؽ" تدون "ك"وكد ًؤند ت -11

ُمْ ﴿حنو:  نيَ  َوُلْقِوٍهَنر ـِ  [39احلجر: ]﴾َبمْجَ

 َ، ويه: ٔبنخؽ، ٔبتعؽ، ٔبثحؽوكد ًؤىت تـد "ٔبمجؽ" تخوات -12

 ٔبثحـونًلوم لكِم ٔبمجـون ٔبنخـون ٔبتعـون حنو: خاء ا

ثوهَد اًيىرت اًخوهَد اؽلـيوي ًددؽ مذحوؿَ يف ٕاؾراتَ وثـًرفَ، واخذالف اًيحات يف حواس  -13

 ؿىل زالزة ٔبكوال:

ذا كول مجِوز اًحرصًني اؽليؽ [1  معَلًا، ُو

ذا كول تـغ اًىوفِني اجلواس [2  معَلًا، ُو

 اًخفعَي، فِجوس ٕان ٔبفاذ ثوهَدُا وميخيؽ ٕان ػل ًفد [3

ذا كول ألخ  مجِوز اًىوفِني فش وُو

 حنو: مصُت صِرًا لكَ
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 اًحدل
 

 من فـي بٔو امس من امس ٔبتدل وٕارا واسعة، تال بحلك اؽللعوذ اًخاتؽ ُو: ))كال اؽلؤًف

 اًيشء، من اًيشء لتد: ألول :ٔبكسام ٔبزتـة ؿىل واًحدل .ٕاؾراتَ مجَؽ يف ثحـَ فـي

لال اَظ  اُِدانَ ﴿ :ثـاىل ظل كال ٔبخوك؛ ًسد خاء: حنو اًلك من اًلك تدل هل ًو َ  اًرِصّ

اَظ ( *) اؽلُس َخِلميَ  ٍنَ  رِصَ ِ ىَل ﴿ :ثـاىل ظل وكال ؛[7-6: اًفاحتة]﴾اشلر
ّ
اِظ  ا زٍِزِ  رِصَ ـَ  اًَْحِمَدِ  اًْ

 رضل اكن سواء اًلك من اًحـغ تدل :واًثاين اجلر؛ كراءت يف ؛[2-1: ٕاجراُمي]﴾ظل( *)

 اثعاهل من تد وال زَثََ، بٔو هعفَ ٔبو زَثَ اًرقَف ٔبلكت: حنو نثرياً  ٔبو كََال اًحـغ

 اًياش ؿىل وعل﴿: ثـاىل نلوهل زملد بٔو اكٔلمثةل مذهوز ٕاما مٌَ، ٌَمحدل ٍرحؽ تضمري

 ًسد ٔبجعحين: حنو الاص امتل لتد :اًثاًر مهنم؛ ٔبي ؛[97: بٓل معران]﴾اس خعاغ من اًحُت ح

اُة  كُِذيَ ﴿ :ثـاىل نلوهل ملدز ٔبو اكؽلثال مذهوز ٕاما تضمري اثعاهل من والتد ؿَمَ،  َبحْصَ

و اؽلحاٍن، لاًحد: واًراتؽ فَِ؛ ٔبي ؛[5-4: اًربوح]﴾اًياز( *) اْلُْخُدوذِ   تدل ٔبكسام، زالزة ُو

وتدل اإلرضاة حنو: زٔبًُت ًسدًا اًفرش؛ ٔلهم ٕاْن ٔبزذث ٔبن  اًًس َان، وتدل اًلَط،

؛ فلَعت فلَت "ًسدًا" فِذا تدل اًلَط؛ وٕاْن كَت: زٔبًُت ًسداً؛ مث ثلول: زٔبًَت اًفرَش 

 ٔبزذث ٕانو ؽلّا هعلت تَ ثذهرث ٔبهم ٕامنا زٔبًت فرسًا فبٔتدًخَ مٌَ فِذا تدل وس َان؛ 

 .اإلرضاة تدل فِذا اًفرش زٔبًت تبٔهم َترب ٔبن ضل تدا مث ًسداً  زٔبًت تبٔهم بٔوال اإلخداز

ؼؼيْ  َوَمؼؼن﴿ :ثـؼؼاىل كؼؼوهل اًفـؼؼي مؼؼن اًفـؼؼي ومثؼؼال ـَ  هَلُ  ًَُضؼؼاَؾْف ( *) َباَثًمؼؼا ًََْؼؼَق  َرضِلَ  ًَْف

َذاُة  ـَ َ ﴿ :حنؼو اؽلـرفؼة مؼن اًيىؼرت ٕاتؼدال وجيوس ؛[69-68: اًفركان]﴾اًْ ؼِْرِ  َؾؼنِ  مَ ٌَْسؼبًَُوه  اًضر

َِ  ِكذَالٍ  اًَْحَرامِ    (([217: اًحلرت]﴾ِفِ
 

 فَِ مسائي:

 اًحدل ًلة: اًـوط -1
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 ؿاظف ةري واسعو اًخاتؽ اؽللعوذ وددٍ بحلك تلواظعالدا: ُ

 حنو: خاء ألمري معر

 اًحدل ؿىل ٔبزتـة ٔبكسام: -2

 ٔبو تدل اًلك من اًلك بٔو اًحدل اؽلعاتق،  يشءمن اً يشءتدل اً [1

و: ٔبن ٍى  ون اًحدل ُو ؿني اؽلحدل مٌَ.ُو

اَظ  اُِدانَ ﴿خاء ًسد ٔبخوك، وكوهل ثـاىل:  حنو: َ اَظ ( *) اؽلُس َخِلميَ  اًرِصّ  رِصَ

ٍنَ  ِ ىَل ﴿ ؛[7-6اًفاحتة: ]﴾اشلر
ّ
اِظ  ا ـَزٍِزِ  رِصَ  يف كراءت اجلر ؛[2-1ٕاجراُمي: ]﴾ظل( *) اًَْحِمَدِ  اًْ

و: ٔبن ٍىون اًحدل تـضاً من اؽلحتدل تـغ من اًلك،  [2  دل مٌَُو

 زَثََ ٔبو هعفَ ٔبو زَثَ اًرقَف ٔبلكتحنو: 

 والتد من اثعاهل تضمري ٍرحؽ ٌَمحدل مٌَ، ٕاما مذهوز اكٔلمثةل ٔبو ملدز، 

 ؛ ٔبي: مهنم[97بٓل معران: ]﴾اس خعاغ من اًحُت ح اًياش ؿىل وعل﴿نلوهل ثـاىل: 

و: ٔبن ٍىون تني اًحدل واؽلحدل مٌَ ازثحاظ [3  تدل اإلص امتل، ُو

 ًد ؿَمَحنو: ٔبجعحين س 

 ٔبو ملدز،  مثاةلوالتد من اثعاهل تضمري، ٕاما مذهوز اكلٔ 

اُة  كُِذيَ ﴿نلوهل ثـاىل:   فَِ :ٔبي ؛[5-4اًربوح: ]﴾اًياز( *) اْلُْخُدوذِ  َبحْصَ

و زالزة ٔبكسام: [4  اًحدل اؽلحاٍن، ُو

 تدل اًلَط (1

 تدل اًًس َان (2

 تدل اإلرضاة (3

اًفرش" فلَعت فلَت: زٔبًت ًسدًا اًفرش، ٔلهم ٕان ٔبزذث ٔبن ثلول: "زٔبًت  حنو: 

 "ًسدًا" فِذا تدل اًلَط
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وٕان كَت: "زٔبًت ًسدًا" مث ؽلا هعلت تَ ثذهرث ٔبهم ٕامنا زٔبًت فرسًا فبٔتدًخَ 

 مٌَ فِذا تدل اًًس َان

 تبٔهم زٔبًت ضل ٔبن َترب تدا مث وٕان ٔبزذث اإلخداز بٔواًل تبٔهم زبًٔت ًسداً 

 اًفرش، فِذا تدل اإلرضاة

 من الامس اكٔلمثةل اًساتلة، اًحدل ٕاما امس وٕاما فـي، واًحدل  -3

ـَيْ  َوَمن﴿ومثال اًفـي كوهل ثـاىل:  َذاُة  هَلُ  ًَُضاَؾْف ( *) َباَثًما ًَََْق  َرضِلَ  ًَْف ـَ فركان: ]﴾اًْ  [69-68ًا

 جيوس ٕاتدال اًيىرت من اؽلـرفة، -4

ِْرِ  َؾنِ  ٌَْسبًَُوهَمَ ﴿ :كوهل ثـاىل حنو َِ  ِكذَالٍ  اًَْحَرامِ  اًضر  [217اًحلرت: ]﴾ِفِ
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 اًفـي معي اًـامةل ألسٌلء بة

 

 :س حـة ألسٌلء من اًفـي معي فِـمي ًٔلفـال؛ اًـمي ٔبظي نبٔ  ؼلاؿ: )) كال اؽلؤًف

 ًسدًا، تمَ رض  ًـجحين: حنو (ما) مؽ ٔبو (ٔبن) مؽ فـي حمهل حيي بٔن ثرشظ اؽلعدز: ألول

و .ثرضتَ ما :ٔبي ،ًسداً  رضتم ًـجحين: وحنو ؛ًسداً  ثرضة ٔبن :ٔبي : ٔبكسام زالزة ُو

 ونلوهل اكؽلثاًني، اًلسمني ٕاؾٌلل من ٔبنرث مضافاً  فٕاؾٌلهل ؛تؼ"ال" وملرون ومٌون مضاف

امٌ  َبوْ ﴿ :حنو ٔبكُس مٌوانً  ومعهل ؛[251اًحلرت: ]﴾اًيراَش  ظلِ  َذفْؽُ  َوًَْواَل ﴿ :ثـاىل ـَ ْظ
ّ
 ًَْومٍ  يِف  ا

 اًياكًة ضـَف: نلوهل صار تؼ"ال" ملروانً  ومعهل ؛[15-14: اًحسل]﴾ًدميً ( *) َمْسَلَحةٍ  ِري

 ((يخ ألخياال اًفراز ٍر ***خئبؿداءٍ
 

 فَِ مسائي:

 ٔبن اًفـي كسٌلن: مذرصف وخامد -1

o "فاؽلخرصف: ما اخذَفت تيُذَ الخذالف سماهَ نؼ"خَس 

o :ما ًزم تياًء واددًا نؼ"هـم وتئس واجلامد" 

 لمـمو يف  والتد ًلك فـي سواء اكن مذرصفًا بٔو خامدًا من معي و

 مـىن اًفـي من ألسٌلء ًـمي معي اًفـي، ٔلن ألظي يف اًـمي ًٔلفـال ما ثضمن -2

 ألسٌلء اًـامةل معي اًفـي س حـة, ويه: -3

 ( اًعفة اؽلض هبة بمس اًفاؿي5  ( ٔبمثةل اؽلحاًلة3  ( اؽلعدز1

 ( امس اًفـي7  ( امس اًخفضَي6  ( امس اؽلفـول4 ( امس اًفاؿي2

 جمّرذًا من اًزمن مؽ اص امتهل ؿىل مجَؽ حروف اًفـي اؽلعدز ُو: ما ذل ؿىل احلدج -4

 رضة رضًب، ٔبهرم ٕاهرامًا،  حنو: 

 ٕاهرامًا" معدزان مض متالن ؿىل مجَؽ حروف اًفـي فؼ"رضًب و
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 اؽلعدز ًـمي معي اًفـي ثرشظ: ٔبن حيي حمهل مؽ "ٔبن" ٔبو مؽ "ما" -5

 حنو: ًـجحين رضتم ًسدًا، ٔبي: ٔبن ثرضة ًسداً؛ 

 ، ٔبي: ما ثرضتَ ًـجحين رضتم ًسداً  

 اؽلعدز زالزة ٔبكسام: مضاف ومٌّون وملرون تؼ"ال" -6

o  ٔنرث من ٕاؾٌلل اًلسمني اكؽلثاًني، فٕاؾٌلهل مضافًا ب 

 [251اًحلرت: ]﴾اًيراَش  ظلِ  َذفْؽُ  َوًَْواَل ﴿كوهل ثـاىل: و 

o  :امٌ  بَوْ ﴿ومعهل مٌواًن ٔبكُس، حنو كوهل ثـاىل ـَ ْظ
ّ
 [15-14اًحسل: ]﴾ًدميً  * َمْسَلَحةٍ  ِري ًَْومٍ  يِف  ا

o يخ ألخياال اًفراز ٍر بٔؿداءٍ***خي اًياكًة ضـَف: نلوهل رملرواًن تؼ"ال" صا ومعهل 

امس اؽلعدز ُو: ما ذل ؿىل احلدج جمّرذًا من اًزمن وهلط ؾن حروف فـهل تدون  -7

 حنو: ؾعاء وظالت وسالم، ثلدٍر ٌَمحذوف وال ثـًوغ ؾيَ

ـمي امس اؽلعدز معي اؽلعدز يف مجَؽ ٔبحو   اهل ثرشوظَ اًساتلةًو

 حنو: ٔبهت نثري اًـعاء اًياش
 

 امس اًفاؿي
 

 معَلا معي (لؼ)ات ملروانً  اكن فٕان وُمىرم؛ وضازة اًفاؿي امس: اًثاين: ))كال اؽلؤًف

: ثرشظني معي (ل)ا من جمرذاً  اكن وٕان كدًا، بٔو الٓن ٔبو ٔبمس ًسداً  اًضازة ُذا: حنو

: حنو موظوف ٔبو ؾيَ خمربٍ  ٔبو اس خفِام ٔبو هفي ؿىل واؾامتذٍ ؛الاس خلدال ٔبو ٌَحال هوهَ

 ضازة جرخي ومرزث ،معراً  ضازة وسًد معرًا؟ ًسد ؤبضازة ،معرا ًسد ضازة ما

 ((معراً 
 

 فَِ مسائي:

 امس اًفاؿي ُو: ما ذل ؿىل من وكؽ مٌَ اًفـي ٔبو كام تَ ؿىل مـىن احلدوج، -1
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 حنو: ضازة واكثة

ىؼون مؼن اًؼثاليث ؿؼىل وسن: امس اًفاؿي مض خق من معؼدز اًفـؼي اؽلحؼين ٌَم -2 ـَؼوم، ٍو

فاؿؼؼي نؼؼؼ"خاًس"، وٕان اكن مؼؼن كؼؼري اًؼؼثاليث خؼؼاء ؿؼؼىل وسن مضؼؼازؿَ ٕبتؼؼدال حؼؼرف 

 مميً مضمومًة وهَّس ما كدي الٓخر ةاؽلضازؿ

 حنو: ُمحِسن وُمذـؼِل 

 حنو: ُذا اًضازة ًسدًا ٔبمسملرواًن تؼ"ال" معي معَلًا، فٕان اكن  -3

 :وٕان اكن جمّرذًا من"ال" معي ثرشظني

 هوهَ ٌَحال ٔبو الاس خلدال [1

 ؾيَ ٔبو موظوف امتذٍ ؿىل هفي ٔبو اس خفِام ٔبو خمربٍ اؾ [2

 حنو: ما ضازٌة ًسٌد معرًا، ٔبضازٌة ًسٌد معرًا؟، 

 ًسٌد ضازٌة معرًا، مرزث جرخٍي ضازٍة معراً  
 

 ٔبمثةل اؽلحاًلة
 

ـر  وسن ؿىل اكن ما: ويه اؽلحاًلة ٔبمثةل :واًثاًر: ))كال اؽلؤًف  ٔبو مفـال وبٔ  فـول ٔبو لاف

 اةاًرّضّ  خاء: حنو معَلا معي (لؼ)اً ظةل اكن مفا ي،ؿاًفا اكمس ويه يـِ فَ  ٔبو فـَي

  ((معراً  ًسد اةرّضّ  ما: حنو رشظني،ً ب معي مهنا جمرذا اكن وٕان ًسدًا؛
 

 فَِ مسائي:

حاًلؼة واًخىثؼري بًفـؼي مؼن ظؼَلة فاؿؼي ٕاىل ٕادؼدى ظؼَف ٔبمثةل اؽلحاًلة ُو: ما حّول ٌَم  -1

 اؽلحاًلة،

 حنو: رّضاة، ٔبي: نثري اًرضة
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 ٔبوسان اؽلحاًلة نثريت، واؽلضِوز مهنا مخسة ٔبوسان، ويه: -2

ـراٌل، نؼ [1 اةٌ  فَ  : رَشر

اٌل، نؼ [2 ـَ  : ِمَِْزازٌ  ِمْف

وٌل، نؼ [3 ـُ  : َظُحوزٌ  فَ

ـِ  [4 َِميٌ  ، نؼَيٌ فَ  : ؿَ

ٌي، نؼ [5 ـِ  زٌ دِ : دَ  فَ

 ٔبمثةل اؽلحاًلة ثـمي معي امس اًفاؿي تبٔحواهل ورشوظَ، -3

o ًؼ"ال" معي معَلًا، حنو: خاء اًرّضاة ًسداً مفا اكن ظةل  

o  ٕرشظني، حنو: ما رّضاة ًسٌد معراً ً ن اكن جمّرذًا مهنا معي بوا 
 

 امس اؽلفـول
 

ـمي ومىرم؛ مرضوة: حنو اؽلفـول، امس: اًراتؽ: ))كال اؽلؤًف  ينحاؽل  اًفـي معي ًو

 ؾحُدٍ، وةمرض  وسًد ؾحدٍ؛ اؽلرضوة خاء: حنو اًفاؿي اكمس معهل ورشظ ،ٌَمفـول

  ((اؽلثاًني يف اًفاؿي انئة فـحدٍ
 

 فَِ مسائي:

 امس اؽلفـول ُو: ما ذل ؿىل ما وكؽ ؿَََ اًفـي -1

 محنو: مرضوة ومىر 

 امس اؽلفـول مض خق من معدز اًفـي اؽلحين ٌَمجِول -2

o ى  ومـَوم حنو: مٌرصوزن من اًثاليث ؿىل وسن "مفـول"، وٍو

o ازغ اؾلِول ٕبتدال حرف اؽلضازؿة مميً وٕان اكن من كري اًثاليث خاء ؿىل ظَلة اؽلض

 مضمومًة وفذح ما كدي الٓخر، حنو: ُمحَسن، ُمىَرم
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 امس اؽلفـول ًـمي معي اًفـي اؽلحين ٌَمجِول بًرشوظ اًيت ثلدمت يف امس اًفاؿي، -3

 فؼ"ؾحُدٍ" انئة ؾن اًفاؿي يف اؽلثاًنيحنو: خاء اؽلرضوة ؾحُدٍ، ًسد مرضوة ؾحُدٍ، 
 

 مس اًفاؿياًعفة اؽلض هبة ب
 

 وػًرف، وحسن وادد ٕاىل اؽلخـدي اًفاؿي بمس اؽلض هبة اًعفة: اخلامس: ))كال اؽلؤًف

 فًؼوػر  وهُجؼَ حسؼن جرخؼي مؼرزث: حنؼو اًفاؿََؼة ؿؼىل اًرفؽ: داالث زالج وؽلـموًِا

ََ  حسؼن جرخي مرزث: حنو مـرفا اكن ٕان تَ بؽلفـول اًدضخَِ ؿىل واًيعة ًفؼَ؛  اًوخؼ

 ؿىل واجلر وهجًا؛ حسن جرخي مرزث: حنو ىىرت اكن ٕان اٍمتَزي ؿىل وبٔ  ،وهَجَ حسن ٔبو

؛ حسؼن جرخي مرزث: حنو اإلضافة َِ  مؼن والتؼد ؿَهيؼا؛ اًعؼفة مـمؼول ًخلؼدم وال اًوخؼ

 جرخؼي مرزث: حنو مـىن ٔبو َ،وهجُ  حسنٌ  ًسد :يف نٌل ًفؼاً  ٕاما :اؽلوظوف تضمري اثعاهل

  ((اًوخَ حسن
 

 فَِ مسائي:

 ذل ؿىل من وكؽ مٌَ اًفـي ؿىل مـىن اًثحوث وازلواماًعفة اؽلض هبة يه: ما  -1

 حنو: حسن، ػًرف

 من معدز اًفـي اًالسم خلةض  اًعفة اؽلض هبة م  -2

o  مهنا: ،حىون من اًثاليث ؿىل ٔبوسان نثريتو 

ي، حنو: َحِزن (1 ـِ ي، حنو: َصِْم5  فَ ـْ  ( فَ

ـَي، حنو: ٔبتَط ؤبح (2 ي، حنو: ُظَْة6 وزَبفْ ـْ  ( فُ

ا7 فـالن، حنو: ؾعضان (3 ـَ  ل، حنو: جُشَاغ( فُ

ـَي، حن (4 ال، حنو: َحَدان8  و: تََعيفَ ـَ  ( فَ
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o تًِة اًثحوث وحىون من كري اًثاليث ؿىل وسن امس فاؿهل 

 حنو: معمئ اًحال، مس خلمي ألخالق

 وؽلـموًِا زالزة داالث: -3

 اًرفؽ ؿىل اًفاؿََة،  [1

َُ وػًرف ًفؼَ  حنو: مرزث جرخٍي حسٍن وهُج

 اًيعة ؿىل اًدضخَِ بؽلفـول تَ [2

o اكن مـرفة،  ٕان 

 حنو: مرزث جرخٍي حسٍن اًوخَ ٔبو حسن وهَجَ

o ،ٔبو ؿىل اٍمتَزي ٕان اكن ىىرت 

 حنو: مرزث جرخٍي حسٍن وهجاً 

 اجلر ؿىل اإلضافة،  [3

َِ  حنو: مرزث جرخٍي حسنِ   اًوخ

 وال ًخلدم مـمول اًعفة ؿَهيا، والتد من اثعاهل تضمري اًوظوف -4

 ٕاما ًفؼًا نٌل يف: ًسد حسٌن وهُجَ -

َِ ٔبو مـىًن،  -  حنو: مرزث جرخٍي حسٍن اًوخ
 

 امس اًخفضَي
 

 ،اثفاكؼا تؼَ اؽلفـول ًيعة وال ،ؤبفضي ٔبهرم: حنو اًخفضَي امس: اًساذش: ))كال اؽلؤًف

 امس وتـؼدٍ هفؼي اًالكم يف ٍىون ٔبن :وضاتعِا ؛(اًىحي مسبةٔل) يف ٕاال اًؼاُر ٍرفؽ وال

 زٔبًؼت مؼا: حنؼو ٍزنبؾخحؼا هفسؼَ ؿؼىل يفّضؼًُ  امس وتـدٍ اًخفضَي بمس موظوف خًس
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ـمؼي. ًسد ؿني يف مٌَ اًىحيَ  ؾَيَ يف ٔبحسن زخال  ِمٌؼمَ  َبْنؼرَثُ  َبانَ ﴿ :حنؼو اٍمتَؼزي يف ًو

  ((اًَوم مٌم ٔبفضي ًسد: حنو واًؼرف واؾلروز اجلاز ويف ؛[34: اًىِف]﴾هََفًرا َوَبَؾزُّ  َمااًل 
 

 فَِ مسائي:

 امس اًخفضَي ُو: ما ذل ؿىل اؽلضازنة واًزايذت -1

 ٌد ٔبنرث من ؿًلّ حنو: ًس

 امس اًخفضَي ؿىل وسن "ٔبفـي" ٌَمذهر و"فُـىل" ٌَمؤهر -2

 حنو: ٔبظلر وُظلرى، ٔبنرب وُنربى

 امس اًخفضَي مميوغ من اًرصف ؽلالسمذَ اًوظفِة ووسن اًفـي -3

امس اًخفضَي ًؤخذ من فـي اًثاليث جمرذ اتم مذرصف مثحت مدين ٌَمـَوم، كاتي  -4

 ي"ٌَخفاوث وػل جيئ اًوظف مٌَ ؿىل "ٔبفـ

َؼزي تـؼد ًب ؿىل اٍمت خوف ُذٍ اًرشوظ تذهر معدٍز مٌعوٕاىل اًخفضَي مما ػل ٌس  ًخوّظي  -5

 لكمة "ٔبصد" ٔبو "ٔبنرث" وحنوهما

 حنو: ٕاجراُمي ٔبنرث اًياش اس خخراخًا ؽلـاٍذ، ًسد ٔبصد سواذًا من ؿًل

امس اًخفضَي ال ًيعة اؽلفـؼول تؼَ يف كؼول حصؼَح، وتؼَ كؼال مجِؼوز اًيحؼات، وذؾؼوى  -6

 ثفاق كري حصَح ٔلن تـغ اًيحات ٔبخاسوا رضلاؽلؤًف االٕ 

 امس اًخفضَي ًيعة اٍمتَزي -7

 [34اًىِف: ]﴾هََفًرا َوَبَؾزُّ  َمااًل  ِمٌمَ  َبْنرَثُ  َبانَ ﴿ :حنو كوهل ثـاىل

ِا: ٔبن ٍىؼون يف اًؼالكم هفؼي وضؼاتع امس اًخفضَي ٍرفؽ اًفاؿي يف مسبةٔل اًىحؼي فلؼط.  -8

 ٍن ُمفّضي ؿىل هفسَ بؾخحاز ـدٍ امسوتـدٍ امس خًس موظوف بمس اًخفضَي وت

 حنو: ما زٔبًت زخاًل ٔبحسن يف ؾَيَ اًىحي مٌَ يف ؿني ًسد
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 امس اًخفضَي ًـمي يف اجلاز واؾلروز واًؼرف -9

 ًسد ٔبفضي مٌم اًَوم،  حنو:

 فاجلاز واؾلروز واًؼرف ك مهنٌل مذـَق تؼ"ٔبفضي"، ٔلهَ امس ثفضَي ًـمي معي اًفـي
 

 امس اًفـي
 

ؼو اًفـي امس: ساتؽاً : ))كال اؽلؤًف ؼو ألمؼر مبـؼىن ُؼو مؼا: ٔبهؼواغ زالزؼة ُو : اًلاًؼة ُو

 (ًسؼداً  مَؼؿَ )و اسؼ خجة مبـؼىن (بٓمؼني)و اىىفؼف، مبـؼىن (مَ)و اسىت مبـىن (ظَؼ)ن

َ  مبـؼىن وِهيؼاث اؽلؼايض مبـؼىن ُؼو وما ؛خذٍ مبـىن (ذوهم)و ٔبًزمَ مبـىن ؼت  (انصؼ خّ )و دَ ـُ

 ر،ٔبثضؼجّ  مبـؼىن (ٔبف)و ٔبثوحؼؽ، مبـؼىن (ٍٔبور ) :حنؼو اؽلضؼازغما ُؼو مبـؼىن و  افرتق؛ مبـىن

ـمي  ومؼا ؿَََ، مـموهل ًخلدم وال ًضاف، الو ،مبـياٍ ُو اشلي اًفـي معي اًفـي امس ًو

  ((مفـرفة ًيون ػل وما فٌىرت، مٌَ هون
 

 فَِ مسائي:

امس اًفـي ُو: ما انة ؾن اًفـي وػل ًخبٔثر بًـوامي، ٔبي: ال ثدخي ؿَََ اًـوامي،  -1

 ي ُو: ما ذل ؿىل مـىن اًفـي وػل ًلدي ؿالماثَوكِي: امس اًفـ

 امس اًفـي زالزة ٔبهواغ: -2

و اًلاًة [1  ما ُو مبـىن ألمر ُو

، نؼ َْ ، مبـىن: اسىت؛ م َْ  مبـىن: اس خجة؛  بٓمني، مبـىن: اىىفف؛ : ظ

 وهم، مبـىن: خذٍذ؛ و ٔبًزمَؿََم ًسدًا، مبـىن:    

 وما ُو مبـىن اؽلايض [2

 مبـىن: افرتق ـد؛ ص خّان،ت: ُهياث، مبـىن:  نؼ
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 وما ُو مبـىن اؽلضازغ [3

 ؛ ٔبّف، مبـىن: ٔبثضّجرحنو: ٔبّوٍ، مبـىن: ٔبثوحؽ

ـمي امس اًفـي معي اًفـي اشلي ُو مبـياٍ، وال ًضاف وال ًخلدم مـموهل ؿَََ وما  -3 ًو

 ّون مٌَ فٌىرت وما ػل ًيون مفـرفةه

، مبـىن: اًسىوث اًخام.  ٍَ ، مبـىن: اًسىوث اؽلـني؛ َظ َْ  حنو: َظ

 ول مـرفة واًثاين ىىرتفالٔ  

 امس اًفـي ال ًخرصف تي ٍىون تَفغ وادد مؽ ادلَؽ -4

 حنو: ُهياث ًسد، ُهياث فاظمة، اًًزدان ُهياث
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 اًـمي يف اًخياسغ بة
 

خؼبٔخر ٔبنؼرث ٔبو ؿؼامالن ًخلؼدم ٔبن وحلِلذؼَ: )) كال اؽلؤًف ىؼون رثنفؼبٔ  مـمؼول ًو  ك ٍو

َِ  ُبفْؼرِػْ  بٓثُؼويِن ﴿: ثـؼاىل كؼوهل حنؼو اؽلخؼبٔخر ضلر ًعَؼة اؽلخلدمؼة اًـوامؼي من وادد ؼ َْ َ  ؿََ

 ؿؼىل وبزك وسؼؼل ظؼي اٌَِؼم: وحنؼو ًسؼدًا؛ ؤبهرمؼت رضتؼين: وكوضل ؛[96اًىِؼف: ]﴾ِكْعًرا

 يف اخلؼالف وٕامنؼا ،صؼئت اًـوامؼي ٔبو اًـؼامَني :ٔبي ،ٕاؾؼٌلل حؼواس يف خالف وال .َلد

 فؼٕان .ًسؼ حلَ ألول ٕاؾٌلل اًىوفِون واخذاز ًلرتَ، اًثاين ٕاؾٌلل اًحرصًون فاخذاز ألوىل

 ٔبخؼواك؛ وكـؼدا كام: فذلول فَِ اؽلخياسغ الامس رضل مضري يف اًثاين َتمعبٔ  ألول ٔبمعَت

 ظؼي اٌَِم ٔبخواك؛ هبٌل مرزث يب ومر ٔبخواك؛ ؤبهرمهتٌل ينورضت ًسد؛ ؤبهرمذَ ورضتين

 مرفؼؼوغ ٕاىل ألول احذؼؼاح فؼؼٕان اًثؼؼاين ٔبمعَؼؼت وٕان َلؼؼد؛ ؿؼؼىل ؿََؼؼَ وبزك ؿََؼؼَ ؼلوسؼؼ

 اكلًٓؼة؛ دذفذؼَ جمؼروز ٔبو مٌعؼوة ٕاىل احذؼاح وٕان ٔبخؼواك، وكـؼد كاما :ثلول ،ٔبمضرثَ

 ((ٔبخواك يب ومر ومرزث ٔبخواك، ورضتين رضتت: ونلوضل
 

 فَِ مسائي:

 اًخياسغ ًلًة: اًخخامص واإلخذالف -1

 واظعالدًا: ٔبن ًخلدم ؿامالن ؿىل امس ًعَحَ ك وادد مهنٌل ٔبن ٍىون مـمواًل هل

ٔبن اًـامي ألول ٔبوىل يف اؽلـمول ًس حلَ، ورُة اًحرصًون ٕاىل ٔبن  فِون ٕاىلرُة اًىو  -2

 اًـامي اًثاين ٔبوىل ًلرتَ

 فٕان ٔبمعَت ألول ٔبمعَت اًثاين يف مضري رضل الامس اؽلخياسغ فَِ -3

هتٌل ٔبخواك، مريب ومرزث مذَ ًسٌد، رضتين ؤبهر م كام وكـدا ٔبخواك، رضتين ؤبهر  فذلول:

  ؿَََ وبزك ؿَََ ؿىل َلد.هبٌل ٔبخواك، اٌَِم ظي وسؼل
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 وٕان ٔبمعَت اًثاين فٕان احذاح ألول ٕاىل مرفوغ ٔبمضرثَ،  -4

 وكـد ٔبخواك اكام: لولث

 وٕان احذاح ٕاىل مٌعوة ٔبو جمروز دذفذَ

َِ  ُبفْرِػْ  بٓثُويِن ﴿اكلًٓة:  َْ َ  ؛[96اًىِف: ]﴾ِكْعًرا ؿََ

 واك، مرزث ومريب ٔبخواكخوكوضل: رضتت ورضتين بٔ 

ًحرصًون، ٔلهَ اًعواة يف اًلِاش ٕار ال ًفعي تني اًـامي ومـموهل ذاٍز اخ ما ا واًراع

 ٕاال تَ. اًـؼمي وهؼٌلً تي ػل ٍرذ اًلربٓنًا هرث تبٔحٌيب، والٔنرث يف اًسٌلغ 
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 اًخـجة بة
 

 ومؼا ٔبفضؼهل ومؼا ًسؼداً  ٔبحسن ما: حنو ًسداً  فـيبٔ  ما :ٕادداٌُل: ظَلخان هل: )) كال اؽلؤًف

 وحوبً  فَِ مس خرت مضري وفاؿهل ماط فـي ؤبفـي ؾؼمي؛ يشء مبـىن مدخدبٔ  (ماؼ)ف َ؛مَٔبؿ

 واًعؼَلة (.مؼا) خؼرب ادلؼةلو  تؼَ مفـؼول مٌؼَ اؽلخـجؼة اؽليعوة مسالاو (ما) ٕاىل ًـوذ

 ومـيؼاٍ ألمؼر ًفؼغ ًفؼؼَ ( فـؼئبفـيؼ)فؼ تؼَ؛ ؤبهرم جًزد ٔبحسن: حنو جًزد ٔبفـي: اًثاهَة

 :ٔبي ،ًسدٌ  ٔبْحَسنَ  ،جًزد ٔبحسن :كوضل ؤبظي ؛فاؿهل (جًزد)و مضري، فَِ ًوُس اًخـجة

 ٕاسؼ ياذُا فلؼدح ألمؼر ظؼَلة ٕاىل ظؼَلخَ كريث مث ،اًضجر ٔبوزق: حنو حسن، را ظاز

 ((.اًفاؿي يف اًحاء فًزدث اًؼاُر ٕاىل
 

 فَِ مسائي:

ؼائٍر د صـوزُا تبٔمر خفي سخدَ وخرح ؾن هاًخـجة ُو: اهفـال حيدج يف اًيفس ؾي -1

.  ٔبو كَت هؼائٍر

 ؿان: اًخـجة هو  -2

 ٔبن ٍىون ظاذزًا ؾن خفاء ألس حاة ؿىل اؽلخـجة،  [1

 يشءس خحَي ؿىل ظل، ٔلن ظل ال خيفى ؿَََ م ُذا و 

 ؾن هؼائٍر مؽ اًفـي اؽلخـجة،  يشءٔبن ٍىون سخدَ خروح اً [2

ذا ُو اًثاتت عل ثـاىل  ُو

 ان: سٌلؾَة وكِاس َةخاًخـجة هل ظَل  -3

ّوة ًِا يف ًوسان اًـرة كري مديف اًىذاة واًس ية  فاًسٌلؾَة هل ظَف نثريت وازذت [1

 اًيحو

o  :ََۡف ﴿مفن اًىذاة كوهل ثـاىل ه  َن ُكۡ اٗت فَبَۡحَِ َٰ ِ َوُنيُتۡ َبۡمَوَٰ غلر
 
 [28: اًحلرت]﴾حَۡىُفُروَن ِتب
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o ( :س ححان ظل ٕان اؽلؤمن ال ًيجسومن اًس ية ددًر) 

o  ًومن الكم اًـرة كوهلم: عل ذّزٍ فازسا 

 ظَلخان: َةواًلِاس   [2

 ي ًسداً ما بٔفـاٌُل: ٕادد

 َ، مَما ٔبحسن ًسدًا وما ٔبفضهل وما ٔبؿ حنو:

وفاؿهل مضري مس خرت  ؾؼمي، و"ٔبفـي" فـي ماط يشءفؼ"ما" مدخدٔب مبـىن: 

اؽليعوة اؽلخـجة مٌَ مفـول تَ، وادلةل  مسفَِ وحوًب ًـوذ ٕاىل "ما" واالٕ 

 خرب "ما"

 : ٔبفـي جًزدةوظَلة اًثاهَ

 حنو: ٔبحسن جًزد ؤبهرم تَ

ؼَ ًفغ ألمر ومـياٍ اًخـجة ًوُس فَِ مضري، و"جًزد" فؼ"ٔبفـي" فـي ًف

 فاؿهل.

 ًسٌد، ٔبي: ظاز را حسن، ؤبظي كوضل: ٔبحسُن جًزٍد، ٔبحسنَ 

ث ظَلخَ ٕاىل ظَلة ألمر فلدح ٕاس ياذٍ ٕاىل  حنو: ٔبوزق اًضجر، مث كرُّيِ

 اًؼاُر فًزدث اًحاء يف اًفاؿي.
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 اًـدذ بة

 

 اًلِاش ؿىل جيري ما: ألول :ٔبكسام زالزة ؿىل ذاًـد ٔبًفاع نبٔ  اؿؼل: )) كال اؽلؤًف

ؤهر اؽلذهر مؽ فِذهر و اؽلؤهر، مؽ ًو  فاؿي، ظَلة ؿىل اكن وما ؛واالزيان اًوادد ُو

 ٔبو وازًذان واددت: اؽلؤهر ويف ؿارش، ٕاىل واثًر نواث وازيان وادد: ؽلذهرا يف ثلول

ا وبٔ  اًـرشت مؽ زهحت ٕارا ونذا ؿارشت، ٕاىل واثًثة واثهَة زًذان  ٔبددؼ)ت ثبئت ٔبهم ٕاال كرُي

 واثين ؾرش وداذي ؾرش وازيا ؾرش ٔبدد: اؽلذهر يف فذلول (وداذًة وداذي وٕاددى

 وداذًة ؾرشت وازًذا ؾرشت ٕاددى: اؽلؤهر ويف ؾرش؛ اتسؽ ٕاىل ؾرش واثًر ؾرش

 وازيان وؾرشون ٔبدد :وثلول ؛ؾرشت اتسـة ٕاىل ؾرشت واثًثة ؾرشت واثهَة ؾرشت

 وٕاددى ،واًدسـني اًخاسؽ ٕاىل واًـرشون واًثاين ـرشونواً  واحلاذي وؾرشون

 اًخاسـة ٕاىل واًـرشون واًثاهَة ،واًـرشون واحلاذًة ،وؾرشون وازًذان ،وؾرشون

ذهر اؽلذهر مؽ فِؤهر :اًلِاش ؾىس ؿىل جيري ما: واًثاين .واًدسـني  اؽلؤهر مؽ ًو

و  وكوهل ،وسوت زالجو  ل،زخا زالزة: حنو ٔبفرذث سواء .تُهنٌل وما واًدسـة اًثالزة: ُو

ْحؽَ ﴿ :ثـاىل ََالٍ  س َ َ ََةَ  ً مٍ  َوزََماِه  ؤبزتـة ،ؾرش زالزة :حنو اًـرشت مؽ حته ز  ٔبو ؛[7: احلاكة]﴾َباير

 ٔبو .امرٔبت ؾرشت جسؽ ٕاىل ؾرشتؤبزتؽ  ،ؾرشت وزالج ،زخالً  ؾرش جسـة ٕاىل ؾرش

وزالج ، وجسـني جسـة ٕاىل زخال وؾرشون زالزة :حنو تـدٍ وما اًـرشٍن مؽ زهحت

و: داًخان هل ما: اًثاًر وؾرشٍن ٔبمة ٕاىل جسؽ وجسـني.  حرث زهحت ٕان ،اًـرشت ُو

 وٕاددى ؾرش، جسـة ٕاىل ؾرش وزالزة ؾرش وازيا زخال ؾرش بٔدد: حنو اًلِاش ؿىل

 خالف ؿىل حرث ٔبفرذث وٕان ؛ؾرشت جسؽ ٕاىل ؾرشت وزالج ؾرشت وازًذا ؾرشت

 ((وسوتٍ  وؾرش زخالٍ  ؾرشت: حنو اًلِاش
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 مسائي: فَِ

 ٔبًفاع اًـدذ ؿىل زالزة ٔبكسام: -1

ؤهر مؽ اؽلؤهر [1  ؿىل اًلِاش، فِذهر مؽ اؽلذهر ًو

 ن اإلزيان، اًعاًحة اًواددت، اًعاًحخان اإلزًذانحنو: اًحاة اًوادد، اًحاب

ذهر مؽ اؽلؤهر،  [2  ؿىل ؾىس اًلِاش، فِؤهر مؽ اؽلذهر ًو

و اًثالزة واًدسـة وما تُهنٌل  ُو

 وسوت وسوت، جسـة زخال، جسؽزخال، زالج حنو: زالزة 

 ماهل داًخان،  [3

o و اًـرشت ٕان زهحت حرث ؿىل اًلِاش  ُو

 جسـة ؾرش زخالً  حنو: ٔبدد ؾرش زخاًل ٕاىل

 جسؽ ؾرشت ٕامربٔت ٕاىل ٕاددى ؾرشت ٕامرٔبت  

o وٕان ٔبفرذث حرث ؿىل ؾىس اًلِاش 

 وسوت ت زخاًل وؾرشحنو: ؾرش 

 يف ثذنري اًـدذ وثبٔهُثَ ٔبحاكم، ويه:  -2

 ٌلـدوذ مفرذٍن ومرهحني ومـعوفًا ؿَهيًوافلان اؽل زيان،اًوادد واالٕ  [1

 )ألؿداذ اؽلفرذت( وظاًحخان ازًذان انوظاًحة واددت، وظاًحان ازي ظاًة واددحنو: 

 ٔبدد ؾرش ظاًحًا، ٕاددى ؾرشت ظاًحًة، 

 (ةؾرشت ظاًحًة، )ألؿداذ اؽلرهح ؾرش ظاًحًا، ازًذا ازيا

 ؾرشون ظاًحًة،و وادد وؾرشون ظاًحًا، ٕاددى 

 ـعوفة(ًذان وؾرشون ظاًحًة، )ألؿداذ اؽلؾرشون ظاًحًا، از و زيان ا

 مفرذت ومرهحة ومـعوفًا ؿَهيا تاًثالزة ٕاىل اًدسـة، َتاًف اؽلـدوذ [2

 حنو: زالزة ظالة ٕايل جسـة ظالة، 

 (اؽلفرذت)ألؿداذ ًحاث، اجسؽ ظ اًحاث ٕاىلزالج ظ

 زالزة ؾرش ظاًحًا ٕايل جسـة ؾرش ظاًحًا،
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 ، )ألؿداذ اؽلرهحة(اًحةؾرشت ظ ٕايل جسؽ اًحةزالج ؾرشت ظ

 زالزة وؾرشون ظاًحًا ٕايل جسـة وؾرشون ظاًحًا،

 ـعوفة(اًحة، )ألؿداذ اؽلوؾرشون ظ ٕايل جسؽ اًحةزالج وؾرشون ظ

 اًـرشت، َتاًف اؽلـدوذ مفرذت وثوافلَ مرهحةً  [3

 ، ؾرش وسوت )مفرذت(حنو: ؾرشت زخال

 زيا ؾرش زخال،ٔبدد ؾرش زخال، ا

 زخال ٕاىل جسـة ؾرش زخال،ؾرش  زالزة

 زًذا ؾرشت ظاًحة ،ٕاددى ؾرشت ظاًحة، ا

 )مرهحًة( ،ؾرشت ظاًحة ٕاىل جسؽ ؾرشت ظاًحة زالج

 اًـرشون ٕاىل جسـني من ٔبًفاع اًـلوذ ومائة وبًٔف [4

 ثَزم ظوزت واددت سواء اكن اؽلـدوذ مذهرًا ٔبو مؤهثاً 

 حنو: ؾرشون ظاًحًا بٔو ظاًحًة، جسـون ظاًحًا ٔبو ظاًحةً 

 ظاًٍة بٔو ظاًحٍة، بًٔف ظاًٍة ٔبو ظاًحةٍ  مائة

 يف داةل اؽلـدوذ وٕاؾراتَ ٔبحاكم، ويه:  -3

 اًثالزة ٕاىل اًـرشت، مجؽ جمروز بؽلضاف [1

 اًحاثٕاىل ؾرشت ظالٍة وؾرش ظ اًحاثحنو: زالزة ظالٍة، زالج ظ

 ، مفرذ مٌعوة ؿىل اٍمتَزئبدد ؾرش ٕاىل جسؽ وجسـني [2

 حنو: ٔبدد ؾرش ظاًحًا، 

 ٕاىل جسـة وجسـني ظاًحًا وجسؽ وجسـني ظاًحةً ٕاددى ؾرشت ظاًحًة 

 جمروز بؽلضافمائة ؤبًف ومضاؾفاهتٌل، مفرذ  [3

 ، ٔبًف ظاًٍة بٔو ظاًحةٍ حنو: مائة ظاًٍة ٔبو ظاًحةٍ 

 مائخا ظاًٍة ٔبو ظاًحٍة، ٔبًفا ظاًٍة بٔو ظاًحةٍ  

 زالمثائة ظاًٍة بٔو ظاًحٍة، زالزة بًٔف ظاًٍة ٔبو ظاًحةٍ  
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  ثيخَِ!

اًـدذ اشلي كدَِا ألحاكم اًساتلة،  مـدوذٍن ٔبًضًا وثيعحق ؿىل اتزذ اؽلائة وألًف

 حنو: س خة بآلف وس حـٌلئة زخي ٔبو امربٔت

 يف ثـًرف اًـدذ تؼ"ال" بٔحاكم، ويه: -4

 ٕان اكن اًـدذ مضافًا، ٔبذخَت "ال" ؿىل مضاف ٕاًََ [1

 حنو: مائة اًعاًة ٔبو اًعاًحة، ٔبًف اًعاًة ٔبو اًعاًحة

 حزءٍ ألول ٕان اكن مرهحًا، ٔبذخَت "ال" ؿىل [2

حنو: ألدد ؾرش ظاًحًا، اإلددى ؾرشت ظاًحًة ٕاىل اًدسـة ؾرش ظاًحًا واًدسؽ 

 ظاًحةً  ؾرشت

 ٍن، ٔبذخَت "ال" ؿىل حزءٕان اكن مـعوفاً  [3

ٕاىل اًدسـة واًـرشون  حنو: اًوادد واًـرشون ظاًحًا، اإلددى واًـرشون ظاًحةً 

 ظاًحًا واًدسؽ واًـرشون ظاًحةً 

 :حىٌلن اًفاؿي يف ظَاكة اًـدذ ؿىل وسن -5

 اإلزيان ٕاىل اًـرشت،  [1

 ف ما كدَِا وثدل ؿىل حرثُدَمفرذت ثعاػ ؿىل وسن اًفاؿي ًخع

 اًعاًة اًـارش واًعاًحة اًـارشتاًعاًة اًثاين، اًعاًحة اًثاهَة ٕاىل حنو: 

 اًوادد ٕاىل اًدسـة،  [2

 اًفاؿي حزءُا ألول فلط مرهحة ٔبو مـعوفة ثعاػ ؿىل وسن

اًعاًة اًخاسؽ ؾرش   ٕاىل ، اًعاًحة احلاذًة ؾرشتحنو: اًعاًة احلاذي ؾرش

 واًعاًحة اًخاسـة ؾرشت

اًعاًة احلاذي واًـرشون، اًعاًحة احلاذًة واًـرشون ٕاىل اًعاًة اًخاسؽ  

 واًـرشون واًعاًحة اًخاسـة واًـرشون

 يف ٕاؾراة اًـدذ ٔبحاكم، ويه: -6

 ة  ٕاؾراة اؽلثىنٕاؾراة اإلمس اًـاذي، ؿدذ اإلزيني فِـر  تثـرة ألؿداذ اؽلفرذ [1



 229 |   ش اًيفُسة يف تَان ممتمة الٓحرومِةازلزو
 

209 | P a g e  

 وظاًحان ازيان وظاًحخان ازًذان حنو: خاء ظاًٌة وادٌد وظاًحٌة واددتٌ 

 زٔبًت ظاًحًا واددًا وظاًحًة واددًت وظاًحني ازيني وظاًحخني ازيدني 

 مرزث تعاًٍة وادٍد وظاًحٍة واددٍت وظاًحني ازيني وظاًحخني ازيدني 

ِا ٔبحاكمثان وثـًرفِا [2  م، )اًامثين(: امس مٌلوض ًو

 ، زٔبًت مثاهًَا واًامثيَن، مرزن تامثٍن واًامثينحنو: ُذا مثان واًامثين

 ة، ألؿداذ اؽلرهح [3

 مديَة ؿىل فذح اجلزءٍن، ؿدا اجلزء ألول من ازين ؾرش فِـرة ٕاؾراة اؽلثىن

 ٔبدَد ؾرَش ظاًحًا، ٕاددى ؾرشَت ظاًحةً حنو: 

 خاء ازيا ؾرَش ظاًحًا وازًذا ؾرشَت ظاًحةً  

 وازًيت ؾرشَت ظاًحةً  ظاًحاً  زٔبًت ازين ؾرش 

 وازًيت ؾرشَت ظاًحةً  مرزث بزين ؾرش ظاًحاً  

 ؾرش ةجسـعفاث اؽلعوكة من ٔبدَد ؾرَش ٕاىل اً [4

ٍن ؿدا اجلزء ألول من بٔدد ؾرش وازين ؾرش فٕاهَ ًخىن ؿىل اجلزء فذح مديَة ؿىل

 اًسىون

 حنو: اًعاًة احلاذي ؾرش، اًعاًحة احلاذًة ؾرشت

 اًعاًحة اًثاهَة ؾرشتثاين ؾرش، اًعاًة اً 

 ر ؾرش ٕاىل اًخاسؽ ؾرشاًاًعاًة اًث

 ثة ؾرشت ٕاىل اًخاسـة ؾرشتاًعاًحة اًثاً 

 مَحلة جبمؽ اؽلذهر اًساػل، فذـرة بًواو زفـًا وبًَاء هعحًا وحراً  ٔبًفاع اًـلوذ [5

 حنو: خاء ؾرشون ظاًحًا وظاًحةً 

 زٔبًت ؾرشٍن ظاًحًا وظاًحًة، مرزث تـرشٍن ظاًحًا وظاًحةً 

  ،رة اجلزء ألول من ألؿداذ اؽلـعوفة ٕاؾراة اًـدذ اؽلفرذًـ [6

 واجلزء اًثاين مـعوفًا ؿَََ

 حنو: خاء وادٌد وؾرشون ظاًحاً 
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 زٔبًت واددًا وؾرشٍن ظاًحًا، مرزث توادٍد وؾرشٍن ظاًحاً 

ٌل:حى تيف حرنة اًضني ؾرش  -7  ٌلن، ُو

 ذ مذهراً و اًفذح، ٕارا اكن اؽلـد [1

 [4ًوسف: ]﴾هحأبدد ؾرش هو﴿، الحنو: ؾرشُت زخ

 اًسىون، ٕارا اكن اؽلـدوذ مؤهثاً  [2

 حنو: ؾرُش وسوٍت، ٕاددى ؾرشت امربٔت

 ألحسن يف كراءت اًـدذ ٔبن ًلرٔب من اٍميني ٕاىل اًُساز -8

 ثلول: ؿام مخسة ؤبزتـني وجسـٌلئة ؤبًف  1945حنو: 

 ٔبو س ية مخس ؤبزتـني وجسـٌلئة ؤبًف  
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 اًوكف بة

 

 ًسؼدُ  خؼاء: حنو واًخيوٍن احلرنة حبذف واؾلروز اؽلرفوغ اؽليون ؿىل وكفً: )) كال اؽلؤًف

 ثحؼدل ونذضل ًسدا، زٔبًت: حنو ٔبًفاً  اًخيوٍن ٕبتدال اؽليعوة اؽليون وؿىل ؛جًزدِ  ومرزث

 ٍىذؼنب [15: اًـَؼق]﴾ًًسؼفـاً ﴿: حنو اخلفِفة اًخوهَد هون ونذضل اًوكف، يف ٔبًفا (ٕارن) هون

وكفبًِاء.  [8: بٓل معؼران]﴾زمحة﴿ نذضل  ايئَ حبذف واجلر اًرفؽ يف اؽليون اؽليلوض ؿىل ًو

 ٔبًفؼاً  اًخيؼوٍن ٕبتؼدال اًيعة يف ًوكفو  ؛ٕازحاهتا وجيوس تلاِط؛ ومرزث كاِط، خاء: حنو

 اًَؼاء ٕبزحاث ؿَََ اًوكف واجلر اًرفؽ يف فألفعح مٌون كري اكن وٕان ؛كاضَا زٔبًت :حنو

 .فداإلزحاث ال كؼري مٌعوب اكن وٕان ،دذفِا وجيوس بًلايض؛ ومرزث اًلايض، خاء :حنو

 اكهؼت وٕان ؛كامؼت: حنؼو ثلؼري ػل سؼانية اكهؼت فؼٕان اًخبٔهُؼر اتء فِؼَ ما ؿىل وكف ٕاراو 

. بًِؼاء ًلؼف وتـضؼِم بًخؼاء اًوكف فألفعح اؽلسٌَلث،: حنو مجؽ يف اكهت فٕان مذحرنة

 وكؼد بًخؼاء، لفً وتـضِم ،وجشٍر زمحَ: حنو بًِاء اًوكف فألفعح مفرذ يف اكهت وٕان

نر : ﴿ثـاىل كوهل يف اًس حـة تـغ تَ كربٔ 
ّ
نَ  كَرًِةٌ  ظلِ  َزمْحََت  ا ينِيَ  ِمّ . [56ألؾؼراق: ]﴾اًُْمْحسؼ ِ

 ((وسؼل وحصحَ بهٓل وؿىل َلد س َدان ؿىل ظل وظىل
 

 فَِ مسائي:

 كعؽ اًيعق ؾيد بٓخر اًلكمةاًوكف ُو:  -1

 خيوٍن، ٔبي: بًسىونًوكف ؿىل اؽليون اؽلرفوغ واؾلروز حبذف احلرنة واً  -2

 حنو: خاء ًسد، مرزث جًزد

ىون ٕاؾراهبٌل حِيئذ حبرنة ملدزت مٌؽ من ػِوزُا اص خ ال اؿلي ثسىون لٕبساكهنا ٍو

 كفو اً

 وؿىل اؽليون اؽليعوة ٕبتدال اًخيوٍن ٔبًفاً  -3

 حنو: زٔبًت ًسداً 
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  ،( ٔبًفًا يف اًوكفونذضل ثحدل هون )ٕارن -4

ًرا َبتَٗدا﴾ ﴿َوًَن وتَ كرٔب اًس حـة يف كوهل ثـاىل: 
ّ
َُِحٓوْا ا  [8بٓل معران: ]ثُۡف

 ونذضل هون اًخوهَد اخلفِفة -5

 ، ٔبي: بٔلًفنذضل ٍىذنبو  [15اًـَق: ]﴾ًًسفـاً ﴿حنو كوهل ثـاىل: 

، بًِاء تداًل ؾن اًخاء، ، ٔبي: ًوكف ؿَهيا بًِاءبًِاء [8بٓل معران: ]﴾زمحة﴿و -6 َْ  ثلول: زمح

 ذف ايئًَوكف ؿىل اؽليلوض اؽليون يف اًرفؽ واجلر حب -7

 حنو: خاء كاط، مرزث تلاط

 حنو: خاء كاط، مرزث تلاطٕازحاهتا، ٔبي: يف كري ألفعح، وجيوس 

ًِلُكِّ وتَ كال اجن نثري يف كوهل ثـاىل:  اٍذ﴾ ﴿َو َُ ۦ ؛ [7اًرؿد: ]كَۡوٍم  َِ ن ُذوِه ِمن  ﴿َوَما ًَُِم ّمِ

 [11اًرؿد: ]َواٍل﴾ 

وكف يف اًيعة ٕبتدال اًخي -8  وٍن ٔبًفاً ًو

ريَا ﴿، ومثهل يف اًخزًني: كاضَا حنو: زٔبًت ه
ّ
يَا ُمٌَاِذايً  ا ـۡ  [193: بٓل معران]﴾مَسِ

 وٕان اكن كري مٌون فألفعح يف اًرفؽ واجلر اًوكف ؿَََ ٕبزحاث اًَاء -9

 ومرزث بًلايض خاء اًلايضحنو: 

 حنو: خاء اًلاِط ومرزث بًلاِط وجيوس دذفِا، 

 وٕان اكن مٌعوًب فداإلزحاث ال كري

ٓ ﴿ويف اًخزًني:  ًلايَض،ت احنو: ٔبهرم ايِقَ  الَكر َ ًرتر
 
َرا تَََلَِت ب

ّ
 [193: اًلِامة]﴾ا

 فٕان اكهت سانية ػل ثلري، حنو: كامْت اتء اًخبٔهُر  وٕارا وكف ؿىل ما فَِ -12

 وٕان اكهت مذحرنة فٕان اكهت يف مجؽ

 حنو: اؽلسٌَلث، فألفعح اًوكف بًخاء وتـضِم ًلف بًِاء، حنو: اؽلسٌَلٍْ 

 فرذ فألفعح اًوكف بًِاءوٕان اكهت يف م

َْ وجشرٍْ   ، وتـضِم ًلف بًخاء، حنو: زمحْت وجشرْث حنو: زمح

نر ﴿وكد كرٔب تَ تـغ اًس حـة ومه: انفؽ وؿامص ومحزت واجن ؿامر يف كوهل ثـاىل: 
ّ
 َزمْحََت  ا

نَ  كَرًِةٌ  ظلِ  ينِيَ  ِمّ  [56ألؾراق: ]﴾اًُْمْحس ِ
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